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بغداد/ أوراق 

ن�صو����س ق�ص�صي���ة تعك����س عبقري���ة �أدي���ب 
يلقب باأمري �صعر�ء رو�صيا، مع مقال ل�صديقه 
نيق���والي غوغ���ول يعط���ي �ص���ورة �صادق���ة 
ع���ن �صخ�صيته، �ن���ه �لك�صن���در �صريغيفيت�س 
�ىل  )رحل���ة  بعن���و�ن  كت���اب  يف  بو�صك���ن 
�ر�ص���روم( و�ل�صادر ع���ن د�ر )�ملدى( للثقافة 
و�لن�ص���ر برتجم���ة عبد�لل���ه حب���ه، مبين���ًا �نه 
�أب���دع يف جم���ال �ل�صرد و�ل�صع���ر. وقد �ختار 
من ب���ن �أعمال���ه �لنرثية تلك �لت���ي مل ترتجم 
بدق���ة �صابقًا حيث �صم���ح �ملرتجمون الأنف�صهم 
باطالق �لعنان الأقالمهم يف �لت�صرف باأعمال 
بو�صك���ن �لذي تعك�س ق�ص�ص���ه �ملن�صورة يف 
ه���ذه �ملجموعة �ح���د�ث ع�ص���ره وموقفه من 
عالقة �لرو�س بال�صعوب �الخرى و�حرت�مهم 
لتقاليده���ا وعاد�تها وحت���ى حلكامها وقادتها 
موق���ف  �لكات���ب  ويذك���ر  قاتلوه���م.  �لذي���ن 
�لدر�وي����س �الت���ر�ك منه ك�صاع���ر وترحيبهم 
ب���ه كاأنه و�حد منهم. وي�ص���ف �أحو�ل �حلاكم 
�لرتك���ي كم���ا ي�صف طبيع���ة مناط���ق �لقوقاز 
�جلبلية �لوعرة و�نهارها �جلاحمة وفر�صانها 
�نعك�ص���ت  تاأث���ري�ت  لدي���ه  فكون���ت  �الأب���اة 
�صوره���ا يف ��صع���اره. ي���روي بو�صك���ن يف 
ق�صة"�لعرب���ي ربي���ب بطر����س �الأكرب"حكاية 
ج���ده �الأك���رب �بر�هيم �ل���ذي �ر�صل���ه �لقي�صر 
�ىل فرن�صا لدر��صة �لعلوم �لع�صكرية وعودته 
�ىل رو�صي���ا بع���د �صل�صل���ة م���ن �ملغامر�ت يف 
��صباني���ا حي���ث حارب �ىل جان���ب �لفرن�صين 
وعالقت���ه �لغر�مية يف باري�س م���ع كونتي�صة 
فرن�صي���ة من �لنبالء، و�لت���ي �جنبت له �صبيًا 
مت �خف���اوؤه عن زوج �لكونتي�ص���ة وبعيدً� عن 

باري�س. ثم يتحدث بو�صكن عن قر�ر بطر�س 
�الأك���رب ح���ول تزوي���ج �بر�هيم م���ن �بنه �حد 
�لنب���الء �لرو����س بغي���ة �ن يوط���د مركزه يف 
م�صاه���رة �أحده���م. و�لق�ص���ة كلها م���ن بنات 
خيال���ه، �إذ �ن ج���ده �الك���رب مل يت���زوج �بن���ة 
نبي���ل رو�ص���ي بل �بن���ة تاجر يون���اين.. ويف 
ق�صة"كريجايل"ي�صف ج�ص���ارة قاطع طريق 
ين�صم �ىل �حلركة �لثورية �ليونانية، ثم يهرب 
�ىل �الأر��ص���ي �لرو�صية، فيلق���ى عليه �لقب�س 
ويرح���ل �ىل تركي���ا، فيحك���م علي���ه باالعد�م. 
لكن���ه يفلح يف خد�ع حر����س �ل�صجن، ويهرب 
ملمار�ص���ة مهنته جم���ددً�. وتب���دو ق�صة"ليايل 
م�صرية"م�صتوح���اة من ��صط���ورة كليوباتر� 
وع�صاقها مرتبطة باملو�صة �ل�صائعة يف زمان 
�ل�صاعر حول تناول �ملو�صوعات �لرومان�صية 
ق�صة"�مللك���ة  �م���ا  �الدب���ي.  �الب���د�ع  يف 
�لب�صتوين"تظهر جانبًا هامًا من حياة �لطبقة 
�الأر�صتقر�طي���ة وطي�صها وولعها بالقمار، مبا 
يول����ده من م�صائ����ب وخ����ر�ب �أ�ص����رة كاملة. 
وي�ص����ف بو�صك����ن با�صل����وب �صاخ����ر حي����اة 
�ملقامري����ن وج�صعهم و��صتعد�ده����م الرتكاب 
�أفظ����ع �الفع����ال لتحقي����ق �هد�فه����م، و�مل�صري 
�ل����ذي ينته����ي ببط����ل �لق�ص����ة �ىل م�صت�صف����ى 
�ملجان����ن. ويف ق�صة"رو�صالفليوف"يتناول 
�لكات����ب ف����رتة غ����زو نابلي����ون لرو�صي����ا ع����ام 
1812 و�أ�ص����د�ء تل����ك �الح����د�ث يف جمتم����ع 
�لطبق����ة �الر�صتقر�طي����ة �لرو�صي����ة. وتعك�س 
�لق�ص����ة �ىل ح����د كبري �ل����روح �لوطني����ة �لتي 
كان يتمت����ع بها �ل�صاعر. ث����م يتناول بو�صكن 
يف ق�صة"تاري����خ قري����ة غوريوخينو"معاناة 
�لفالح����ون �ملوجيك �لرو�����س و�آالمهم ب�صبب 
نظ����ام �لقنان����ة. وبو�صك����ن مث����ل غ����ريه م����ن 
�لقنان����ة  �أد�ن  زمان����ه  يف  �لرو�����س  �ملثقف����ن 

معتربً� نظ����ام �لعبودية هذ� ميث����ل عارً� على 
�ملجتم����ع حتى لق����ي م�صرعة ع����ام 1837 يف 
د�نتي�����س  �لهولن����دي  �ملبع����وث  م����ع  مب����ارزة 
�ل�صاب����ط يف �ص����الح �لفر�صان، بع����د �ن �بدى 
�الأخ����ري وقاح����ة يف مغازل����ة زوجت����ه ناتاليا 
مم����ا ��صطر بو�صك����ن �ىل دعوت����ه للمبارزة. 
ويق����ال �ن �حل����ادث كل����ه كان موؤ�م����رة مدبرة 
يق����ف ور�ءه����ا ب����الط �لقي�ص����ر للتخل�س من 
بو�صك����ن ذي �الف����كار �للرب�لي����ة �لتنويري����ة 
�لت����ي كان يب�ص����ر به����ا يف �بد�ع����ه �ل�صع����ري 
و�لنرثي. ويف وقته����ا كتبت �حدى �ل�صحف 
قائلة:"غابت �صم�����س �صعرنا"مما �ثار �صخط 
�ل�صلطات، وعلى �ثرها دعي رئي�س حتريرها 
�ىل �حد �مل�صوؤولن يف �لرقابة فوبخه قائاًل: 
م����ا هذ� �لكالم، �أي �صم�س لل�صعر، وما مكانته 
يف م����الكات �لدولة. وه����ل كان قائدً� ع�صكريًا 
�و وزي����رً� �و رج����ل دول����ة؟. لك����ن بو�صك����ن 
بع����د رحيل����ه ذ�ع �صيت����ه يف رو�صي����ا و�لعامل 
�صع����ر�ء رو�صي����ا، وترجم����ت  �م����ري  ب�صفت����ه 
�عمال����ه �ىل خمتلف لغات �لع����امل بينما ن�صي 
�لق����ادة ورج����ال �لدول����ة. ومت �ط����الق ��صم����ه 
عل����ى �مليادين و�ل�ص����و�رع يف رو�صيا وبلد�ن 
�أخرى منها �لعا�صم����ة �الثيوبية حيث يوجد 
مي����د�ن ون�صب له باعتبار �ثيوبيا وطن جده 
�الكرب �بر�هي����م هانيبال، وق����د كان بو�صكن 
�صلي����ل ��ص����رة من �لنب����الء وتلق����ى تعليمه يف 
مدر�ص����ة �ريد له����ا �ن تعد كب����ار �ملوظفن يف 
�د�رة �لدول����ة �لقي�صري����ة. وق����د تعل����م �للغ����ة 
�لفرن�صي����ة منذ نعوم����ة �ظف����اره �ذ �نها كانت 
تعد لغة �لنبالء �لرو�س. ونظم �وىل ق�صائده 
بالفرن�صية وهو بعم����ر ثالث ع�صرة �صنة بعد 
�ن تاأث����ر بكب����ار �دب����اء ع�ص����ره م����ن �لرو�س، 

��صافة �ىل �حلكايات �ل�صعبية.
بغداد/ أوراق 

هيمن���ة �لثقافة �لغربية و�ال�صالمية �الأوردية على 
ح�ص���اب �همال �لثقافة �لهندو�صي���ة خالل �صنو�ت 
�الأربعين���ات يف �لهند. �ح���د�ث نتابعها يف رو�ية 
)�ص���وء نه���ار م�ص���رق( للرو�ئي���ة �أنيت���ا دي�ص���اي 
و�لن�ص���ر  للثقاف���ة  )�مل���دى(  د�ر  ع���ن  و�ل�ص���ادرة 
برتجم���ة �الأديب���ة لطيفة �لدليمي. �صع���ور بالذنب 
ميي���ز �الأخت �لكربى بي���م �إز�ء عائلتها �لتي متثل 
�نهيار �لطبقة �لو�صطى �لهندية �إثر تق�صيم �لبالد. 
وتك�ص���ف تفا�صي���ل حي���اة �لنا�س يف �ص���رق �لهند 
وهم يو�جهون �لتحدي���ات �لنف�صية و�الجتماعية 
�جل�صيم���ة، كم���ا تبح���ث يف �الأخ���وة وعل���ى وجه 
�خل�صو�س عالقة �الأخ���و�ت ببع�صهن فرنى تار� 
تق���وم بزيارة �ختها بي���م يف منزلهما �لقدمي �لذي 
ن�صاأت���ا في���ه فتحاوالن مع���ًا �عادة تل���ك �لذكريات. 
وب���ن �حالم �لطفولة وحياتهما �لر�هنة حتاوالن 
�ن تنجو� من �صعورهم���ا بالذنب �إز�ء �ل�صر�عات 
�لقدمية ب���ن �ف���ر�د �لعائلة و�ل�صر�ع���ات �الثنية 
�لت���ي  �لهندي���ة  �الأم���ة  مكون���ات  ب���ن  و�لديني���ة 
�نعك�ص���ت على عالق���ات �الأ�صرة فيت�ص���ادى ن�صال 
�جلمي���ع من �ج���ل �ال�صتق���الل �ل�صخ�صي و�حلكم 
�لذ�تي على خلفية �لهند �جلريحة حديثة �لتق�صيم 
�ىل بلدين �لهن���د وباك�صتان. وتقدم �لكاتبة خالل 
ذل���ك عر�صًا للتقالي���د �لعائلي���ة و�لطقو�س �لدينية 
وتقاليد �لزفاف وولع �الأخ ر�جا بال�صعر �الأوردي 
جان���ب  م���ن  و�مل�صلم���ن.  �الجنلي���ز  و�ل�صع���ر�ء 
�آخ���ر ترك تق�صي���م �صبه �لق���ارة �لهندية �أث���رً� على 
خميل���ة �لفرد �لهن���دي على �متد�د �ك���رث من ثالثة 
عق���ود وبخا�ص���ة يف �لرو�ي���ة �لهندي���ة و�الف���الم 
�ل�صينمائية و�صكل �حل���دث نقطة حتول يف حياة 
�ل�صخ�صي���ات مب���ا تبع���ه م���ن عن���ف و��صطر�بات 

متالحقة �ف�صت �ىل �غتي���ال �ملهامتا غاندي �لذي 
ي�ص���كل مقتل���ه منعطفًا مهم���ًا يف �لرو�ي���ة. و�ألقت 
عملي���ة �لتق�صي���م بظالله���ا �لثقيل���ة عل���ى م�صائ���ر 
�ل�صخ�صي���ات وم�صار�ت حياته���ا يف هذه �لرو�ية 
�لتي كتبتها �أنيتا دي�صاي وعمدت �ىل �صرد حكاية 
�صاح���رة عن عائلة بورجو�زي���ة تنا�صل �صد قوى 
�لتجزئ���ة و�لت�صظي فق���د �ف�صى لق���اء �ل�صقيقتن 
�للت���ن ح���دث بينهما �نف�ص���ال م���كاين و�ختالف 
يف طر�ز حياة كل و�ح���دة منهما �ىل �عادة تقييم 
نظر يف �خلالف���ات �ملرت�كمة �صمن �ط���ار �لعائلة 
وعالقة �فر�دها باملكان و�لزم���ان بدءً� من �ملدينة 
و�ملتغ���ري�ت �ىل تب���دل �مل�صائر و�أمزج���ة �لنا�س. 
فح���ن تع���ود ت���ار� �جلميل���ة و�خلب���رية ب�صوؤون 
�لغربي���ة  و�ملو�صيق���ى  كاالأزي���اء  كث���رية  دنيوي���ة 
و�حلي���اة �ملرتفة لزوجة دبلوما�ص���ي بعد �صنو�ت 
م���ن �لعي�س خ���ارج بالدها تلتقي �أخته���ا بيم �لتي 
ظلت حمتفظة بع���اد�ت فتاة هندية تقليدية برعت 
يف عمله���ا و�حتفظ���ت بنم���ط حياته���ا يف بيته���ا 
وعمله���ا كمدر�صة للتاريخ وه���ي �لتي كانت تبوح 
بحلم طفولتها )�أريد �ن �كون مرموقة عندما �كرب( 
لكنه���ا مل تتخل عن مدين���ة دلهي �لقدمية وال ركود 
حياته���ا الأنه���ا �لتزمت روحي���ًا و�أخالقي���ًا برعاية 
�أخيها �ل�صغري �مل�صاب بالتوحد بعد وفاة �أبويها. 
�أم���ا �صقيقهم���ا ر�ج���ا �لذي طامل���ا �أعل���ن يف �صباه 
باأنه �الآخ���ر �صيغدو بطال يف م�صتقب���ل حياته فقد 
كان �صابًا رومان�صيًا مولع���ًا بال�صعر ومقلدً� لكبار 
�ل�صعر�ء �الأوردين و�الجنليز، ثم تزوج من فتاة 
م�صلمة يع���د �أبوها �لرثي مث���ااًل للثقافة �الأوردية 
�ال�صالمي���ة ومنوذج���ًا لالأر�صتقر�طي���ة م���ن طبقة 
م���الك �لعق���ار�ت �لرتفن، وبعده���ا يلتحق بعائلة 
زوجته وي�صبح رجل �عم���ال ناجح يدير عقار�ت 
�بيه���ا يف مدين���ة حيدر �آب���اد.. ويب���دو �ن عنو�ن 
�لرو�ية ميثل �حلد �لفا�صل بن �لوهم و�حلقيقة، 

بن �لن���ور �لنه���اري و�الإ�صر�ق �ملعي�ص���ي للب�صر 
وب���ن �لتوه���م و�لوقائع �حلا�صلة عل���ى �الأر�س. 
ومل جند بطاًل رئي�صًا يف �صياق �لرو�ية �إذ تتبادل 
�ل�صقيقت���ان �ص���رد �الأحد�ث بينما يبق���ى �الآخرون 
جم���رد �صخ�صي���ات ثانوية تكمل �ص���رد �ل�صقيقتن 
لوقائ���ع �حلي���اة، فل���م يظهر ر�ج���ا وال باك���ول �أو 
�ل�صقيق �ملعاق �أو �لعمة مري�ما�صي �ال ك�صخو�س 
تلهم بي���م وتار� خ���الل �نهمار �لذكري���ات وتوؤ�صر 
لهما �الأحد�ث ومنعطفات حياة كل منهما.. وتبدو 
بي���م يف �لتقيي���م �لنهائ���ي �أك���رث �بط���ال �لرو�ي���ة 
ح�ص���ورً� وتاأث���ريً� وه���ي حتاول حتقي���ق تو�زن 
ب���ن �ملثالي���ة و�لو�قعية يف �لعم���ل �لرو�ئي، ومل 
يك���ن ر�جا �صخ�صي���ة فاعلة �ال من خ���الل جتاهله 
�ل�صيا�ص���ي  �الحتق���ان  ع���ن  �لناجت���ة  للمخاط���ر 
�ل���ذي جعل م���ن خمططاته �ل�صخ�صي���ة م�صتحلية 
�لتحقيق، �الأم���ر �لذي جعله ين�صرف �ىل �العمال 
�حلرة و�ال�صتفادة م���ن ثر�ء وثقافة و�لد زوجته، 
وتبدو �صخ�صية تار� �مر�أة تفتقد �ىل طاقة �حللم 
وال متتل���ك �هد�فًا �صخ�صية ب���ل تنتظر من زوجها 
باك���ول �ن يدف���ع بها ملا تق���وم به. �أم���ا �لعمة مري� 
ما�ص���ي فه���ي ��صبه ب�صب���ح معذب وحمب���وب تلوذ 
ب���ه بيم هربًا من وح�صة طفولتها، وتعي�س بيم مع 

خيبة �آمالها بعد �ن قمعت مثاليتها.

������������������������������������������������������������
الكاتبة يف �سطور

ولدت اأنيتا دي�س���اي من اأم املانية واأب هندي. ن�س���اأت 
يف مدين���ة دله���ي ونال���ت املاج�س���تري يف الأدب م���ن 
جامع���ة دلهي.. ح�سلت على ع���دة جوائز من ابرزها 
جائ���زة الربت���و مورافيا الأدبية م���ن ايطاليا. وجائزة 
اأكادميية �ساهيتيا الهندية للآداب وجائزة الغارديان 
لرواي���ات الطف���ال. ن�س���رت نح���و 12 رواي���ة كان���ت 

اأولها )اإبك ايها الطاوو�س( �سنة 1963.        

د. محمود شاهين
 

يق���دم كتاب )غادة �ل�صمان.. �الأديبة �ملبدعة يف �لثقافة 
�لعربّية(، ملوؤلفه عب���د �للطيف �أرناوؤوط، قر�ء�ت وفق 
روؤية ُت���ربز �النتماء �لوطن���ي و�لقومي له���ذه �الأديبة 
�ل�صورّي���ة �ملعروف���ة، وم���ا تعاجله وتطرق���ه من هموم 
وق�صاي���ا حت����س على حت���رر �ملر�أة من منظ���ور قومي 

و�إن�صاين عام.
توزع �لكتاب على خم�صة عناوين رئي�صة يف �أدب غادة 
�ل�صم���ان، وهي: �لرح���الت، �ل�صعر، �لق�ص���ة، �لرو�ية، 
�خلاط���رة و�ملقال���ة. فغ���ادة يف �أدب رحالته���ا، تكم���ل 
)كم���ا ُي�صري �لكت���اب( �صل�صل���ة طويلة م���ن �أدب �لرحلة 
عن���د �لع���رب، من���ذ �لفت���وح �الإ�صالمّي���ة �إىل م�ص���ارف 
�لق���رن �لع�صرين، لكن رحالت غادة �إىل بلد�ن ال تعرف 

لغتها كبلد�ن �ل�ص���رق �الأق�صى، وال تربطها بها �أعر�ف 
وال تقالي���د، جعلت مهمتها ع�ص���رية، ومع ذلك، حاولت 
م���ن خ���الل لغ���ات و�صيط���ة )�الإجنليزّي���ة و�لفرن�صّية( 
�لتو��صل مع �أه���ل تلك �لبلد�ن، يدفعها �إىل ذلك �صغفها 
بالبح���ث عن �ملجهول ولذة �ملغام���رة و�لك�صف، حاملًة 
معه���ا جر�حاته���ا �لنازف���ة وغرب���ة �ل���روح. والأن غادة 
م�صكونة )ح�صب �لكتاب( ب�صحر �لكلمة، و�صعت عددً� 
من �ملجموعات �ل�صعرّية تن�صوي فيما ُي�صمى )ق�صيدة 
�لن���رث( منها: ر�صائ���ل �حلنن �إىل �ليا�صم���ن، �أن�صودة 
�حل���ب �خلال���دة، �لرق�س م���ع طائر �لب���وم، عا�صقة يف 

حمربة.
ويف �لق�ص���ة �لق�صرية، توق���ف �لكتاب عند جمموعتها 
)�لقمر �ملربع( �لتي مل تكن بعيدة عن �جتاهات �لكاتبة 
�ملبدع���ة غ���ادة �ل�صمان. فه���ي مبجمل نتاجه���ا �الأدبي، 
ت�صع���ى �إىل �لوقائ���ع �ملتف���ردة و�ملده�ص���ة، وحت���ى يف 

ق�ص�صه���ا �لت���ي تعال���ج فيه���ا �لو�ق���ع �حل�ص���ي، جتهد 
الإ�صباغ ل���ون من خ�صو�صّي���ة �لو�قعّية عل���ى �أعمالها، 

م�صلطة �هتمامها على �ل�صخ�صّية �الإن�صانّية.
�أم���ا على �صعي���د �لرو�ية عند غ���ادة �ل�صم���ان، فتوقف 
�لكت���اب عن���د رو�يتيه���ا: �صه���رة تنكرّي���ة، و�لرو�ي���ة 
�مل�صتحيل���ة �أو ف�صيف�ص���اء دم�صقّي���ة، وه���ذه �الأخ���رية 

�صّكلت نقطة �نعطاف يف كتابتها ومر�جعتها لذ�تها. 
�أم���ا يف �خلاط���رة و�ملقالة عند غ���ادة �ل�صم���ان، ف�صاق 
�لكت���اب مثال���ن عليهم���ا: �الأبدّية حلظة ح���ب، و�مر�أة 
عربّي���ة وحرة. والأن غ���ادة م�صكونة باحل���ب يف �صتى 
�ألو�ن���ه ومظاه���ره )كم���ا يوؤك���د �ملوؤل���ف(، ف���اإن بريقه 
يجذبه���ا د�ئم���ًا �إىل د�ئ���رة �لذوب���ان في���ه، حت���ى تكره 
�الأ�صي���اء �لتي ��صطل���ح �لنا�س على �أنه���ا منفرة، ُتثري 
�لت�صاوؤم كالبوم. ولعل غادة هي �لكاتبة �لوحيدة �لتي 

مل تعاِن عقد �النطو�ء و�لتقوقع على �لذ�ت..

"المرأة والصحافة"
 

ت�صدر قريبا عن جمموعة �لنيل �لعربية بالقاهرة �لطبعة �لعربية 
لكتاب"�ملر�أة و�ل�صحافة"للموؤلفة �صوز�ن فر�نك�س

 يف �لعديد من �لدول، ال يز�ل �لرجال ي�صيطرون على �لغالبية 
�لعظمى من �ملنا�صب �ل�صحفية و�لتحريرية �لعليا. وعلى �لرغم 

من حدوث نقالت نوعية كبرية يف توقعات �ملر�أة �لعاملة يف 
جمال �الإعالم و�ل�صحافة على مد�ر �لعقود �لقليلة �ل�صابقة، فما 

ز�لت �ملر�أة ت�صغل ب�صورة ملحوظة عدًد� قلياًل من �ملنا�صب 
�ل�صحفية �لعليا، على �لرغم من �أن �الإناث ميثلن �لغالبية �لعظمى 

من �أعد�د �لطالب يف جمال �ل�صحافة. ويف هذ� �لكتاب، ُتلقي 
�صوز�ن فر�نك�س مزيد� من �ل�صوء على �ملو�صوعات � �ملهمة 

�ملتعلقة بال�صحفيات � �لتي ترت�وح بن �النحياز �جلن�صي 
و�لنوعي �لو��صح على �ل�صا�صة و�لتمييز �لعمري و�ملخاطر 

�لتي تو�جه �ملر��صالت �الأجنبيات �أثناء �إعد�دهن �لتقارير 
�ل�صحفية من مناطق �حلروب و�ال�صطر�بات. كما قامت �ملوؤلفة 

م بها �الإعالم �لرقمي �ملتغري،  كذلك بتحليل �لطريقة �لتي قدَّ
�صو�ء �لتحديات �أو �لفر�س �ملتاحة �أمام �ملر�أة �لعاملة يف جمال 
�ل�صحافة، وتناولت كل هذه �جلو�نب من منظور عاملي. ولذلك، 

ميثِّل هذ� �لكتاب �ملهم نظرة �صاملة على حالة عدم �الإن�صاف 
�مل�صتمر �لتي تتعر�س لها �ملر�أة يف جمال �الإعالم، كما يلقي 

�لكتاب �ل�صوء على �ملو�صوعات �لرئي�صة �لتي حتول دون حتقيق 
م�صاو�ة و�قعية ملمو�صة بن �جلن�صن يف جمال �لعمل �ل�صحفي.

ــــــــدارات ــــن اص م

ــــــــدارات ــــن اص م

غادة السمان.. األديبة المبدعة

رحلة الى أرضروم 
موقف بوشكين إزاء أحداث عصره

ض������وء ن����ه����ار م����ش����رق.. 
الحي���اة الهندية بعد انقس���ام الدولة ما بين 

هند وباكستان
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ترجمة: عباس المفرجي

بع����د �أن غ����ادرت �لفنانة جورجي����ا �أوكييف نيويورك 
�ىل ه�صبة نيومك�صيكو، ب����د�أت بتوقيع ر�صائلها �ىل 
�أ�صدقائه����ا بعبارة ’’ من �لبعي����دة �لقريبة ‘‘. �لعبارة 
�ملرت�دف����ة �لالفتة للنظر ��صتعارته����ا ريبيكا �صولنيت 
عنو�نا لكتابه����ا �جلديد، �مللهم �حل����امل، �لذي يطوف 
ع����ربرْ �لعديد م����ن �الأماكن، قريب����ة وبعي����دة، و�لعديد 
م����ن �لظروف �ملختلفة �ملعقدة )توت����ر عائلي، مر�س، 
موت(. �صولنيت هي عاملة خلر�ئط متخيَّلة وو�قعية 
مع����ا، وكتابها �جلديد يبد�أ مبح�ص����ول �صخي مفاجئ 
من �مل�صم�����س، �صاقطا ذ�ت �صيف م����ن �صجرة وحيدة 
يف من����زل و�ل����دة �صولني����ت يف �ل�صي����ف �ل����ذي �صبق 
وفاته����ا. �حل�صاد غري �ملتوق����ع يقت�صي طق�صا، مرثية 
ت����وؤَدى كفن وقاية منزيل: تختار �البنة �أف�صل �لثمر، 
غ����ري �ملر�صو�س وتعّلبه؛ ت�صب����ح �لعملية يف �ملقابل 
رم����ز� لفالحة ق�ص�صية، حن جتم����ع �لق�ص�س لتغذية 
نف�صها و�الآخرين، مل�صلح����ة �ملا�صي و�صد �مل�صتقبل. 
جعل����ت �صولني����ت من عمله����ا مثّقب����ا بحج����ر�ت �أ�صبه 
بقر�����س �لع�ص����ل، و�صعت فيه جر�ر� م����ن ثمار ذهبية 
عِطرة، ومالأت كل و�حدة منها حتى �حلافة بخو�طر، 
منّقع����ة بتجاربها من قلق وح����زن ملطفن – ميكن �أن 

ُيقال، ��صتدر�ر �حلالوة من جرح. 
غ����ي  عّرف����ه  م�صطل����ح   [ �ل�صايكوجغ����ر�يف  �مل����ز�ج 
ديب����ور عام 1955 بكونه ))در��ص����ة �لقو�نن �لدقيقة 
و�لتاأثري�ت �ملحددة للمحيط �جلغر�يف على عو�طف 
م����ن  بق����وة،  �نت�ص����ر  للكتاب����ة   ] �الأف����ر�د.((  و�صل����وك 
�حلرك����ة �لطليعي����ة �الفانغ����ارد، �ل�صيتيوي�صنية ] من 
�ل�صيتيوي�صن����زم: نظرية تقول باأن  �ل�صلوك �لب�صري 
يتوق����ف عل����ى �لظ����روف �ملحيط����ة ال عل����ى �ل�صم����ات 
�ل�صخ�صي����ة [ حي����ث ب����د�أ، �ىل �لتيار �ل�صائ����د وقو�ئم 
�لكتب �الأكرث مبيع����ا. �إنه يتطلب خرب�ء يطوفون يف 
�الأر�س،كم����ا يف �أذهانه����م؛ بع�صهم، مث����ل دبليو جي 
�صيبالد، ي�صتطردون يف م�صاألة �ملغامرة كلها، �آخرون 
يخت����ارون طريق����ا ر�هن����ا )�الأم25  ] خ����ط مرتو يدو 
حول لندن [ يف حالة"لندن �أوربيتال"الإين �صنكلري(. 
هوؤالء �لُكّتاب مل يوؤ�ص�صو� حزبا، �أو حركة �أو ناديا، 
 [ flâneurs :لكنه����م ي�صرتكون باأهد�ف ونه����وج
مت�صكع����ون [، هائمون على وجوهه����م، مت�صلقون، 
مهذ�رون، متمدنون وعّر�فون، يخطون هنا وهناك 
)بج����و�رب جي����دة �صميكة(. �أغلبه����م مي�صون، لكن 
�لر�حل روج����ر ديكن كان ي�صب����ح. يف هذ� �حلقل 
 [ flâneuse لرجويل ج����د�، كان����ت �صولني����ت�
مت�صكع����ة [ فري����دة، وخ����الل �لعقدي����ن �الأخريين 
�أنتج����ت رو�ئ����ع م����ن ه����ذ� �لن����وع، منها"�صه����وة 
و"دلي����ل  �مل�ص����ي")2001(  تاري����خ  �لط����و�ف: 
�أطل�صه����ا  م����ع  للتي����ه")2006(.  مي����د�ين 
�ملتخيَّل،"مدينة المتناهي����ة"، و�صعت خارطة 
ملدينته����ا �ص����ان فر�ن�صي�صكو، بطبق����ات و�فرة 
م����ن تاري����خ �جتماع����ي وثق����ايف؛ يف"�لبعيد 
لة  �لقريب"ر�صمت ب����دال من ذلك خارطة متخيَّ

لعودتها �لروحية �ىل �لوطن.
ت�صح�صر �صولني����ت مغامرة �صهرز�د لرتوي 
ر  حكايات تبدد غ�صب �ل�صلطان، وهي ت�صوِّ
عل����ى نحو ب����ّن �ملو�ظب����ة على من����ع �الأذى 
�لت����ي جّربته����ا.  و�لتهدي����د�ت و�ملخ����اوف 
بع�س من �لت�صكعات هي جغر�فية )غابات 
بوليفي����ا، ن����ور �ل�صي����ف �لالمتناه����ي يف 
�آي�صلند�(. �أخرى هي �صخ�صية: �ل�صر�ع 
�لنف�ص����ي يف حياته����ا �خلا�ص����ة، مب����ا فيه 

مر�رة حب �الأم، �لتي، مثل �مللكة �ل�صاحرة يف قطر 

�لن����دى، كانت ح�صود� الإبنتها �ل�صق����ر�ء، �لذكية. لكن 
مع �لف����ر�غ �الآت للزهامير يف دماغ �أمها، يبد�أ �لنز�ع 
بالنق�����س؛ تتبع �صولنيت ب����اأمل �لطريق �لذي تنعك�س 
في����ه �أدو�ر �الأبوي����ن- �لطف����ل لت�صب����ح �أم����ا لو�لدتها. 
وم����ن ثم ه����ي نف�صه����ا ت�ص����اب مبر�س خط����ري. يبقى 
غ����ري م�صمى، بينم����ا �ملعاجلة جاري����ة؛ �لبعيد �لقريب 
هو �أي�صا مبثابة �إ�صتع����ارة عن ج�صدها �خلا�س بها، 

عندما �أ�صبح عدّو� وم�صمما على �أذ�ها.
�ىل حد م����ا، ميكن �ن يك����ون كت����اب �صولنيت �جلديد 
مو�صوع����ا عل����ى �لرف مع مذك����ر�ت �الأحي����اء و�الأدب 
�لنا�صئ لغ����ري �مل�صّلن و�ملحرومن. ميك����ن �أي�صا �نه 
ظ����ّل جمموعة تقليدية من �ملق����االت و�خلو�طر، حتى 
لكتاب ُيعّر�س نقديا وحديث �ملائدة. لكنه خ�صو�صي 
�أك����رث ورِحب، نهم يف م�صاحته من �لوهم، و�صولنيت 
تتنبه �صاغية لنماذج متجاوزي �حلدود )�مير�صون، 
ثورو(. هي �ي�صا ت�صط����ف �ىل جانب تقليد �أمريكي 
باهر م����ن مذه����ب فعالية �صع����ري، و�صلفه����ا �لن�صوي 
�الأكرث قربا كانت �لكاتبة و�ملخّرفة ] ر�وية �خلر�فات 
[ ذ�ت �لطبيع����ة �لعاطفي����ة، �آين وي����الرد. و�إن كان����ت 
حت بالتيه يف �ملا�صي، فاإن ��صتطر�د�تها �ملميزة  َن�صَ
ملوؤل����ف حمرتف هن����ا تطيع عل����م �لهند�ص����ة بو�صوح، 
كان"�لبعي����د  ج����ز�يف.   ] �إنح����ر�ف   [  dérive ال 
�لقريب"ُمَع����ّدً� برب�ع����ة فنية خلطة موح����دة تنبع من 
�إرتب����اط �صولنيت بحرفة رو�ي����ة �لق�ص�س وو�صائلها 
�ل�صروري����ة. هي �أي�ص����ا تلقح جمموع����ة كتاباتها يف 
�ملو��صيع �ملختلفة بخيال �إن�صائي له طابع �حلكايات 
�خلر�في����ة: �لف�ص����ول �الأوىل تدعى م�صم�����س، مر�يا، 
ثلج، طري�ن، جرح؛ هذه �لعناوين مرتبة على �صفحة 
����ة عل����ى �ص����كل ح����رف v، م����ع كلمة  حمتوي����ات يف ُكبَّ
‘‘ يف قمتها، موؤ�صرة �ىل مر�صها؛ ثم، بادئة  ’’عقدة 
م����ع عبارة ’’ غري معّر�س للريح ‘‘، ال يتعّر�س �لنمط 
�ىل �لري����ح حتى يع����ود ’’ �مل�صم�س ‘‘. م����ع �إ�صرتجاع 
�لفاكهة، يع����اد �إكت�صاب �لزمن،وُيع����رَث على �لت�صوية 

وتتحقق �حلرية.
ت�ص����ود ذخ����رية �صولنيت 

�لغني����ة فكرت����ان رئي�صيت����ان: �ملخيل����ة، �لنا�صطة عربرْ 
�لق����ر�ءة و�لفن، �لت����ي ميكنها �مل�صاع����دة على �لتغلب 
عل����ى �إح�صا�����س كونك غريب����ا يف �لع����امل، تائها و�صط 
�لغرب����اء؛ و�لثانية، �أن �ل�صخ�صي����ات و�الأماكن ميكن 
�أن تبن����ي وطن����ا �آخر، ومت����ّد بحبكات كئيب����ة وبناءة 
م����ن حياتنا �خلا�صة. ))نحن جميع����ا �أبطال ق�ص�صنا 
�خلا�ص����ة بن����ا،(( تكت����ب ه����ي، ))وو�ح����د م����ن فن����ون 
�لنظ����رة ه����و روؤية نف�ص����ك �صغري� يف م�صاه����د لق�صة 
�أخ����رى، روؤي����ة �إمت����د�د و��ص����ع لعامل ال ي����دور حولك، 
روؤي����ة �لق����وة، لت�صنع حيات����ك، لت�صن����ع �الآخرين، �أو 
حتطمهم، لرو�ية ق�ص�س بدال من �أن تكون مروية لك 
م����ن قبلهم.(( لو كان لهذ� وعظي����ة منزلية طفيفة، فاإن 
رو�يتها للق�صة تتجنب����ه، الأن �صولنيت ن�ّصاجة د�هية 
للحكاي����ات وملفق����ة للرموز، �صحفية مقت����درة، قارئة 
مده�ص����ة الأعمال ُكّت����اب �آخرين، �صريع����ة ور�صيقة مع 

�الأقو�ل �ملاأثورة.
�ملو��صي����ع �لبعيدة تت�صم����ن: �صنع �أ�صط����ورة ماري 
�صيلل����ي ] �أديبة �نكليزية، زوج����ة �ل�صاعر �صيللي، لها 
رو�ي����ة ع����ن فر�نك�صتاي����ن [، مع وح�صيه����ا �لع�صرين 
�ملاأ�صاوي����ن، فر�نك�صتاي����ن وخملوق����ه؛ حت����ّول �ص����ي 
غيف����ار� من طبي����ب ناكر للذ�ت �صج����اع، جالبا �ملعرفة 
و�لع����ون للمجذوم����ن يف �صدته����م، �ىل ج����الد ثوري 
؛ ج����زء �آكلي حل����وم �لب�صر �حلدي����ث ن�صبيا يف  قا�����سٍ
�لقط����ب �ل�صم����ايل، حيث تلته����م �أم �أطفاله����ا كي تبقى 
عل����ى قيد �حلي����اة؛ و، رمبا �الأكرث غمو�ص����ا، �حلكاية 
يف  د�وزي  وو  �ل�صين����ي  �لفن����ان  ع����ن  �خلر�في����ة 
عه����د �لتان����غ، �ل����ذي ر�صم، وكان����ت حياته مه����ددة من 
�المرب�طور، �صورة منظر طبيعي بكهف يدخل كهفا، 

ويختفي.
قد يبدو �لكت���اب �أ�صبه بقائمة قر�ءة، الأنها �صّفته على 
نحو مو�صوعي لكنها مل تعط مر�جعا كاملة؛ يف حالة 
�لفنانن، هي �حيان���ا مل تذكر حتى �ال�صم �الأخري، لذ� 
ال ميكنك �أن ت�صتطلع تفا�صي���ل �أخرى. كانت ل�صيبالد 
�صابق���ة يف هذ� �لتكت���م – مين���ح �ل�صايكوجغر�فيون 
�ملوؤرخ���ن  بخ���الف  �لرو�ئ���ي،  �متي���از�ت  �أنف�صه���م 
�أحيان���ا  باملالحظ���ات.  مثقل���ن  يتحرك���ون  �لذي���ن 
ل���دى  باالأم���ل  �ملفع���م  �الإح�صا����س  �أي�ص���ا، 
و�لق�ص����س  ب���االأدب  و�إميانه���ا  �صولني���ت، 
�ملا�ص���ي،  يف  عليه���ا.  مفرو�ص���ان  يب���دو�ن 
كان���ت ت�صتخدم �صعار ’’ �صمع���ة يف �لظالم ‘‘ 
)عن���و�ن نق�س حاد ق�ص���ري �أكرث قدما(، وغالبا 
م���ا تبد�أ بكتاب���ات ومعتقد�ت بوذي���ة. رمبا من 
�ملفهوم حماولة بلوغ �إميان ال يكون مبنيا على 
ت�صحي���ة دموية، رغم �ن �الأح���د�ث �الأخرية يف 
بورم���ا ك�صفت �أن حتى �لرهب���ان �لبوذين ميكن 
�أن يكون���و� متعط�ص���ن للدماء. هن���اك بع�س من 
�الإبح���ار، بع�س من �حل�صو، لك���ن �لق�صم �لنهائي 
ي�ص���ل مبقالة- مذك���ر�ت �صولني���ت �ىل �خلامتة: 
))’ �الأن���ا ‘ �لعادي���ة �ملعط���اة �إلينا له���ا كل �الإت�صاع 
�ملالئم لنوع �ل�صخ�صية �لتي يخت�س بها �لرو�ئي، 
ولي����س لها نف���اذ الأي من حلظ���ات يقظتنا، للخيوط 
�ملنحّل���ة، لالأحالم �لغريب���ة، للمن�ص���ي و�ملتذّكر على 
نح���و خاط���ئ، حل�ص�س �حلي���اة �ملعا�ص���ة من خالل 
 dei ق�ص�س �الآخري���ن، للتفكك و�لتناف���ر، لبانثيون
’ �اللهة من  ] عبارة التينية تعني   ex machina
�الآلة ‘: تقنية يف �الأدب �لق�ص�صي وهي و�صيلة حبكة، 
���ل فيه���ا �مل�صائل، �لتي تبدو غ���ري قابلة للحل، على  حُتَ
نحو مفاجئ وحاد [ و�لع�صرة �حللوة لالأ�صباح. هناك 
طرق �أخ���رى للقول.(("�لبعي���د �لقريب"م�صغول على 
نحو ر�ئع، بيان مكث���ف وبليغ عن �صماع �لق�ص�س – 

و�ختالقها.
عن الغارديان

المكتب 
المصري 

للمطبوعات 
يصدر "صحف 

ومجالت 
األطفال" 

�صدرت عن �ملكتب �مل�صري للمطبوعات �صل�صلة 
�الأطفال" لالأ�صتاذ  وثقافة  �إعالم  يف  " در��صات 

�لدكتور حممود ح�صن �إ�صماعيل رئي�س ق�صم 
�الإعالم وثقافة �الأطفال بجامعة عن �صم�س. 

�ل�صل�صلة عبارة عن عدة كتب، �صدر منها حتى 
�الآن كتابان �الأول بعنو�ن "�صحف وجمالت 

�الأطفال" و�لثاين بعنو�ن "�لطفل و�لف�صائيات."
يتناول كتاب  "�صحف وجمالت �الأطفال" �صحافة 

�الأطفال �ليومية و�لتن�صئة �لثقافية لالأطفال . 
دور جمالت �الأطفال يف �إمد�د �لطفل باملعلومات 

�لبيئية..�لعالقة بن قر�ءة �الأطفال لق�ص�س 
�خليال �لعلمي يف جمالت �الأطفال و�كت�صابهم 

�ملفاهيم �لعلمية.
يقول �ملوؤلف عن هذه �ل�صل�صلة: " باعتباري �أحد 

�الأ�صاتذة �لقائمن على �أمر ق�صم �الإعالم وثقافة 
�الأطفال منذ �إن�صائه؛ ر�أيت ن�صر �أبحاثي �لتي 

ترقيت بها �إيل درجة �أ�صتاذ م�صاعد ثم �أ�صتاذ وما 
بعد �الأ�صتاذية، حتى ي�صتفيد منها �جلميع يف 

�صل�صلة جتمع �لو�حدة منها �لبحوث �لتي تتناول 
مو�صوعات متقاربة". عرض: كمال لطيف سالم

ميك���ن ت�صمية �لكت���اب، دور �ليهود يف 
�ملو�صيق���ى �لعر�قي���ة، ه���ذ� مايو�صحه 
�ل�ص���روع يف مطالع���ة �لكت���اب وتقليب 
�ن  �ىل  ت�ص���ري  وعناوين���ه  ف�صول���ه 
�لكت���اب دخل���ت علي���ه �نام���ل ��صاف���ت 
م���ا ��صاف���ت ولك���ن لي����س بجدي���د يف 
مايتعل���ق باملو�صيق���ى �لعر�قي���ة بوجه 
ع���ام ومبال���ه عالق���ة ب���دور �ليهود يف 
ذل���ك ولك���ي يو�ص���ع �لكت���اب ��صيف���ت 
�لي���ه ف�صول م�صتلة م���ن كتب ومقاالت 
كتب���ت يف ف���رت�ت خمتلف���ة من���ذ بد�ية 
�لقرن �لع�صري���ن وحتى منت�صفه ولعل 
�برز هذه �لكتب كت���اب �لغناء �لعر�قي 
للباح���ث �ملو�صيق���ي �لر�ح���ل حمودي 
�لدر��ص���ات  بع����س  كذل���ك  �ل���وردي 
و�ملق���االت �لت���ي ن�صرها بع����س �لنقاد 
�ملعني���ن باملو�صيق���ى و�لغن���اء خا�صة 
�لر�ح���ل عطا رفعت وعبد �لوهاب بالل 
�ل�صيخل���ي وحمم���ود  �لوه���اب  وعب���د 
�لعبط���ة وثام���ر عب���د �حل�ص���ن وكم���ال 
لطيف وعادل �لها�صمي وغريهم. فنجد 
يف ف�ص���ول �لكت���اب �مناط���ا و��ص���كاال 
غنائية العالقة لها باليهود وهي �لو�ن 
�صائعة و�صائدة وقد تلم�صنا يف مقدمة 

�لكت���اب �ن �ملوؤلف و�ج���ه م�صاعب يف 
تدوي���ن تاأري���خ �لغن���اء خا�ص���ة �ملق���ام 
�لعر�ق���ي و�عالم���ه وق���د �عتم���د عل���ى 
كتابن مهمن الثالث لهما: كتاب جالل 
�حلنف���ي وكتاب �حل���اج ها�صم �لرجب 
فهما �قرب من عا�صر �لقر�ء و�لعازفن 

�ليهود يف تلك �لفرتة.
وميكن �عتبار �لف�صل �لثالث هو ��صل 
�لكت���اب/ �ليه���ود و�ملو�صيق���ى فياأخ���ذ 
عناوين �صتى- دور �ليهود يف �ملقامات 
�ملو�صيق���ى  �ليه���ود يف  �لعر�قي���ة دور 
�حلديثة ويذكر �ملوؤلف: ال�صك �ن غناء 
�ملقامات هو �ال�صا�س يف هذ� �ملو�صوع 
وقد كان عدد مغني �ملقامات يف �و�خر 
�لقرن �ملا�ص���ي و�و�ئل �لق���رن �حلايل 
كبري� ولك���ن �ال�صماء �لتي ملعت ونالت 
جان���ب  �ىل  مع���دودة  و��صع���ة  �صه���رة 
��صهر �ملغن���ن و�لقر�ء �مل�صلمن ويذكر 
�حلنفي يف كتابه 188 مغنيا من بينهم 

21 مغنيا يهوديا.
ويورد ذكر بع����س �ملغنن �لهو�ة وهم 
22 مغني���ا فه���و ي�صت�صهد ب���ن �صفحة 
و�لرج���ب  �حلنف���ي  بكت���اب  و�خ���رى 
ويق���ول: ال�ص���ك �ن ماج���اء يف كت���اب 
�حلنف���ي و�لرجب عن مغن���ي �ملقامات 
�ىل  ويحت���اج  و�ف  غ���ري  وعازفيه���ا 
و�ال�صاف���ات  �لتفا�صي���ل  م���ن  �لكث���ري 
ولكي نح�صل على �ملزيد من �لتفا�صيل 

عن حي���اة هوؤالء علين���ا �ن نبحث عمن 
تبقى من �ال�صخا�س �لذين عا�صروهم 

و��صتمعو� �ىل عزفهم.
�ص���وؤ�ل للموؤل���ف/ هل ميك���ن ��صتعادة 
ن�ص���ف قرن و�ك���رث من مرحل���ة عا�صها 
�نا����س رح���ل �كرثه���م وغاب���ت ذ�ك���رة 
م���ن عا�صر تل���ك �لفرتة �ال م���ن لقاء�ت 
عاب���رة يف �صحف �يام زم���ان فمن �ين 
ناتي بجيل �لثالثين���ات وما �عقب ذلك 
و�لعر�ق يعي����س �زمات ماجاء �لله بها 
م���ن �صلطان. ونق���ول نحن نحم���د �لله 
عل���ى كت���اب �حلنف���ي و�لرج���ب وجند 
لطي���ف  �ملقام"لكم���ال  كتاب"�ع���الم 
وجهود ثامر �لعامري وعادل �لها�صمي 
وغريهم ممن متكنو� من �لتقاط ماكاد 
يذه���ب وي�صي���ع عن���و�ن �لكت���اب غري 
منا�صب للمو�صيقى �لفنية �ملعا�صرة يف 
�لعر�ق. �لكت���اب العالقة له باملو�صيقى 
�ملعا�ص���رة وه���ل �ملو�صيقى غ���ري فنية، 
�لكت���اب غني ب���االرث �لغنائي �لعر�قي 
ح�ص���رً� وجه���د �ليه���ود �لعر�قي���ن يف 
�لغن���اء و�الدب و�حلياة �لعامة بحوث 
مثل ه���ذه حتتاج �ىل �ر�صف���ة تاريخية 
وبح���ث مو�صيقي حتليل���ي ي�صجل لكل 
�ملج���ال  ه���ذ�  �جله���ود و�لعر�قي���ة يف 
فاليه���ود ج���زء م���ن �صرعي���ة �ملجتم���ع 
�لت���ي  �القلي���ات  بقي���ة  مث���ل  �لعر�ق���ي 

�صاهمت يف بناء بلدهم �لعر�ق.

الموسيقى الفنية المعاصرة في العراق

كتابة / روبرت غيلواي
ترجمة / أوراق

ت�ص����درت رو�ي����ة �لكات����ب �الإنكلي����زي �ملع����روف 
�أورويل"1984"قائمة �لكتب و�لرو�يات  جورج 
�ملق����ررة قر�ءتها من قبل طلب����ة �ملد�ر�س �لثانوية 
يف �إنكل����رت� وفقا لق����ر�ر يلزم �لطلب����ة هناك بذلك 
قب����ل مغادرة �لطال����ب �ملدر�ص����ة �لثانوية وعبوره 
ملرحل����ة جديدة ه����ي �ملرحل����ة �جلامعي����ة، وقد مت 
�ختي����ار 100 م����ن �لرو�يات �لتي كتبه����ا موؤلفون 
م����ن خمتلف بق����اع �لعامل لتكون بن ي����دي �لطلبة 
بح�ص����ب مو�فق����ة �جلمعية �لوطني����ة لتعليم �للغة 

�الإنكليزية. 
�لرو�ئي����ة  �إىل  ذه����ب  فق����د  �لث����اين  �ملرك����ز  �أم����ا 
�الأمريكي����ة هارب����ر يل"�أن تقتل طائ����ر� بريئا"يف 
ح����ن �أن �أورويل ياأخذ مرة �أخ����رى �ملركز �لثالث 
م����ع رو�يته"مزرع����ة �حليو�ن����ات"، بينما حازت 
ج����ي ك����ي رولين����غ �ملرك����ز �ل�صاد�����س ع����ن �صل�صلة 
رو�ياتها"هاري بوتر"، م����ن جانبه قال ريت�صارد 

جنل �أورويل ر�عي جمعية �أورويل:"�أن رو�يات 
و�ل����دي �لت����ي �أ�صاهدها بن ي����دي �أولئ����ك �لطلبة 
كاأنه����ا �صدرت حديثا مع �أنن����ي �أتذكرها جيد� فقد 

م�صت على �صدورها �صنو�ت طويلة". 
�أحد �ملدر�صن �لذي����ن ي�صرفون على هذه �لفعالية 
ق����ال: ينبغ����ي ت�صجيع هوؤالء �ل�صب����اب على قر�ءة 
�أوروي����ل الأن����ه يعلمن����ا كي����ف نفكر ونكت����ب، وهو 
يق����ول لنا د�ئم����ا ال خوف من �لتعب����ري عن �أنف�صنا 
طامل����ا نح����ن بحاجة �إىل ذل����ك. �أما ت�صارل����ز ديكنز 
فق����د متيز مرتن يف هذه �لقائم����ة جنبا �إىل جنب 

م����ع ويلي����ام جولدنغ، ج����ون �صتاينب����ك، جي دي 
�صالينغ����ر وج����ن �أو�ص����ن، ووفقا الأح����د �ملعلمن 
وهو كري�����س كريت�س مدر�س �للغة �الإنكليزية من 
ديربي�صاي����ر �لذي ق����ال:"�إن �ختيار ه����ذه �لقائمة 
�لت����ي يتع����ن عل����ى �لتالمي����ذ قر�ءته����ا كان ق����ر�ر� 
�صعب����ا ب�صب����ب �الخت����الف �لو��ص����ح يف رغباتهم 
�أيه����م يخت����ارون قر�ءت����ه، فمنه����م م����ن ميي����ل �إىل 
تب�صي����ط �لق�صاي����ا �لعاطفية �لت����ي يجدها معقدة 
للغاي����ة يف بع�����س �لكتب، �أما �ملعل����م ليبي �صميث 
وهو مدر�����س ثانوي يف هامب�صاي����ر فقد قال:"�أن 
�لطالب غالبا ما يتم�صكون مبا ي�صكل لديهم �ملتعة 
�حل�صية عندما يتعلق �الأمر باختيار �لكتب، وقال 
�أن �خلي����ال �لعاطف����ي �ل����ذي يبح����ث عن����ه �لطالب 
�ملر�ه����ق ق����د ال توف����ره �لكتب جميعه����ا فهو مييل 
�إىل تب�صي����ط �لق�صاي����ا �لعاطفي����ة �ملعق����دة للغاية 
وتب�صيط لغته����ا �أي�صا، ومع �أنها تبدو عملية غري 
�صهل����ة يف حقيقتها، لكنها مهم����ة ويجب �لوقوف 

معهم من �أجل جناحها.

عن / �سحيفة الديلي اك�سرب�س اللندنية

جورج أورويل ُيق��رأ على طلبة المدارس 
الثانوية في إنكلترا
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ــــــــدارات ــــن اص م
زينب المشاط

  نتيج����ة �القتت����ال �ل����ذي ن�صب ب����ن �صيعة 
كان����و�  �لع����ر�ق و�لذي����ن  �إي����ر�ن و�صيع����ة 
ي�صكل����ون غالبي����ة مر�ت����ب �جلن����ود �ص����ف 
م�ص����اة �جلي�س �لعر�قي �آن����ذ�ك، وملا بد�أت 
در��ص����ة �ملذه����ب �ل�صيع����ي عن كث����ب، �أُثري 
�هتم����ام �لكات����ب و�مل����وؤرخ �إ�صح����ق نقا�س 
الإ�ص����د�ر كتاب"�صيع����ة �لع����ر�ق" ع����ن د�ر 
�مل����دى للثقافة و�لفن����ون و�الإعالم بطبعته 
�لثالثة عام 2014 و�لذي ترجمه عبد �الإله 

�لنعيمي.
�ل����ذي  �ل����دور  �لكت����اب يف  يبح����ث  حي����ث 
يف  و�لدول����ة  و�ملجتم����ع  �لثقاف����ة  تلعب����ه 
�صوغ �أمناط ُمتباين����ة من �لتطور �لديني 
وو�ص����ح  �ل�صيع����ة.  و�ص����ط  و�ل�صيا�ص����ي 
�لكات����ب �أن �لرتكيز عل����ى �ملذهب �ل�صيعي 
و�رتباط����ه باإي����ر�ن كان �صال����ة �لكثري من 
�لعرب����ي يف  �لت�صي����ع  �إهم����ال  �لكت����ب يف 
�لع����ر�ق و�لعتب����ات �ملقد�صة في����ه، ذلك الن 
كف����ة �الأدبيات يف �ملذهب �ل�صيعي غالبا ما 
متيل نحو �إي����ر�ن تاركة ثغر�ت هامة فيما 

يخ�س �ملجتمع �ل�صيعي �لعر�قي.
�ل�صن����و�ت  �لكات����ب  ��صتعر�����س  وق����د 
�لتكويني����ة و�الرتب����اط �لتاريخي لوجود 
�ل�صيع����ة يف �لع����ر�ق كونه����م عرب����ا، وبّن 
�إن �الإ�ص����الم �ل�صيع����ي �رتب����ط من����ذ بد�يته 
بالع����ر�ق نتيج����ة ح����دوث �أغل����ب �الأحد�ث 
�لتاريخي����ة ُهن����اك، ولك����ن ُهنال����ك ت�صاوؤال 
وه����و ه����ل ميك����ن تف�ص����ري ومعرف����ة ما هو 
موق����ع �الإ�ص����الم �ل�صيع����ي يف �لع����ر�ق كما 
�لع�صري����ن؟   �لق����رن  بد�ي����ة  يف  عرفن����اه 
�أ�صبح����و�  �ل�صيع����ة  �إن  معرف����ة  وكيفي����ة 
باعتباره����م  �لع����ر�ق  يف  �الأغلبي����ة  ه����م 
مرتكزي����ن يف و�صط وجنوب �لعر�ق وفق 
�الإح�صائي����ات �لربيطاني����ة  لع����ام 1919، 
وبّن �لكات����ب �ن فقد�ن �لعر�ق حلدوديته  
و�إخ�صاعه لالحتاد�ت �لع�صائرية �لعربية 
جعلها تتمدد وت�صتحوذ حتى على �ملناطق 
�ملدني����ة وز�دت عملي����ة �لتمدد ب����ن �لقرن 

�ل�صابع ع�ص����ر و�لع�صرين بو�صفها مرحلة 
ب����ن  �ت�ص����ال ثق����ايف ودين����ي خ�صو�ص����ًا 
�الإمرب�طوري����ة �لعماني����ة �ل�ُصنية و�لدولة 
�ل�صفوية �الإير�نية �ل�صيعية وكان �لعر�ق 
�صاحة حرب ومت����دد لل�صلطات، وبرت�جع 
بريطاني����ا   و�صيط����رة  �لعثماني����ة  �لدول����ة 
�لع����ر�ق  �ل�صفوي����ة يف  �لهيمن����ة  ُفر�ص����ت 
ب�صكل و��صح باالأخ�����س نتيجة �حلاجات 
�القت�صادي����ة و�لديني����ة و�ل�صياحي����ة ب����ن 
�صهده����ا  �لت����ي  �لث����ورة  وبع����د  �لبلدي����ن 
�الإ�ص����الم �ل�صيع����ي وخ�صو�ص����ا بن عامي 
1908 و1920 كق����وى رئي�صي����ة يف �لدين 
و�نبع����اث �ملدر�ص����ة �لقانوني����ة �الأ�صولية 
وتركيزها بو�صفها �لنه����ج �ملرجعي للفقه 
�الإ�صالم����ي وخا�صًة �أو�خر �لق����رن �لثامن 
ع�ص����ر حي����ث كان �لن����ز�ع ب����ن �ملجتهدين 
و�صا�ص����ة �لع����ر�ق يف �أو�ئ����ل �لع�صرين����ات 
�لت����ي  �لعملي����ة  ب����ن  �ل�ص����د�م  م����ن  ينب����ع 
ب����د�أت يف منت�ص����ف �لقرن �لثام����ن، وهذ� 
ما دف����ع �لتوجه����ات �ل�صيا�صي����ة �إىل �إبر�ز 
حماوالت عدة الحت����و�ء �ملجتهدين بهدف 
�ل�صيط����رة عليهم وبعده����ا نتيجة مالحظة 
بريطاني����ا �إىل �إن �ملجتهدي����ن كانو� رعايا 
�إير�ن وبات����ت ت�صطبغ نظرتهم �ل�صيا�صية 
مبا يح����دث يف �إي����ر�ن من �أح����د�ث وبذلك 
رف�ص����ت بريطاني����ا و�صع قو�ع����د حو�رية 
ح����اول  وهن����ا  �ل�صيع����ة.  �ملجتهدي����ن  م����ع 
�لكاتب در��صة م����دى والء �ل�صيعة للعر�ق 
وم����دى والئه����م �لطائف����ي وتاأث����ريه عل����ى 
��صتيائهم م����ن �حلكومة �ل�صني����ة، ثم عمل 
�لكاتب على در��صة �لتحوالت �لتي ظهرت 
عل����ى �لطقو�س �لديني����ة وكيفية حتوالتها 
من����ذ ��صت�صه����اد �خلليف����ة �لر�ب����ع علي بن 
�أب����ي طال����ب وكيفية �صيط����رة معاوية على 
�حلك����م و�نط����الق �حل�صن بعد قت����ل �أخيه 
�حل�ص����ن للمطالب����ة باخلالف����ة وهن����ا بد�أت 
�ل�صعائ����ر �لدينية الإحياء عا�ص����ور�ء لُتقام 
�ص����رً� يف �صر�دي����ب د�خل �لبي����وت بعد �أن 
ح����رم �ملمالي����ك قب����ل �أن ت�صتاأن����ف �لدول����ة 
�لعثماني����ة �صيطرته����ا  �آن����ذ�ك م����ن �إقام����ة 
�ل�صعائر �لدينية وتز�من �نت�صار �ل�صعائر 

�لديني����ة مع �نت�ص����ار �ملذه����ب �ل�صيعي يف 
�لع����ر�ق يف �لق����رن �لتا�ص����ع ع�ص����ر حُمفز� 
بذل����ك �لع�صائ����ر �لكبرية عل����ى �لت�صيع ومل 
ي�صمح �ل����و�يل �لعثماين علي ر�صا باإقامة 
�ل�صعائ����ر فح�ص����ب ب����ل كان يح�صر و�حدة 
منها عل����ى �الأقل  لكن بع����د تغري �ل�صلطات 
يف �لعر�ق ب����د�أت �ملحاربات و��صحة ملنع 
�إقام����ة �ل�صعائ����ر �لديني����ة وخ�صو�صا عام 
1977 حي����ث قمع����ت �حلكوم����ة �ل�صعائ����ر 

برمتها .
وذكر �لكات����ب �إن بريطاني����ا قامت بتقدمي 
تقرير عام 1918 عن �ملدن �ل�صيعية و�لتي 
حتوي عتبات مقد�صة ق����ادرة على حتقيق 
دخ����ل �صن����وي يق����رتب م����ن ملي����ون جنيه 
�إ�صرتلين����ي �آن����ذ�ك وذل����ك ملا تقدم����ه �إير�ن 
و�الأتب����اع و�لعلم����اء و�ل����وكالء م����ن هبات 
لعتب����ات �ملقد�ص����ة لكن �ملجتهدي����ن عجزو� 
عن تق����دمي م�صادر مالي����ة م�صتدمية د�خل 
�لعر�ق هذ� ما �أدى �إىل تدهوره �قت�صاديا 
خ�صو�صا بعد �ل�صر�ع����ات �ل�صيا�صية بن 

�لعر�ق و�إير�ن.
و�ختت����م �لكاتب ه����ذ� �لكتاب  ب����اأن ظهور 
كربالء و�لنجف بو�صفهما معقلي �ملذهب 
�ل�صيع����ي يعك�س �نتقال �ملرك����ز �الأكادميي 
�ل�صيع����ي من �إير�ن للع����ر�ق خ�صو�صا يف 
منت�ص����ف �لق����رن �لثام����ن ع�ص����ر ونتيج����ًة 
ونق�����س  للع����رق  �حلدودي����ة  للطبيع����ة 
�ل�صيط����رة �ململوكي����ة ث����م �لعثماني����ة على 
�لري����ف و�ملناف�ص����ة �لعثماني����ة و�الإير�نية 
من �ج����ل �ل�صيطرة على �ل�صوؤون �ل�صيعية 
يف �لعر�ق وو�صول عائ����الت �إير�نية �إىل 
�لنج����ف وكرب����الء ل����ه تاأث����ري عل����ى �لو�قع 
�ل�صيع����ي يف �لع����ر�ق وتنظيم����ه لك����ن بعد 
�حل����رب �لعر�قي����ة �الإير�ني����ة �أ�صب����ح م����ن 
ل�صع����ب �لتنب����وؤ ع����ن �لعو�ق����ب �ل�صيا�صية 
و�الجتماعي����ة �لت����ي خلفتها �حل����رب على 
خمتلف مكونات �لهوية �ل�صيعية �لعر�قية 
و�الجتماعي����ة و�ل�صيا�صي����ة وعل����ى م����دى 
طويل من �ل�صر�ع����ات و�الأحقاد �لطائفية 
�صو�ء بن �ل�صنة و�ل�صيعة �أو بن �ل�صيعة 

�أنف�صهم.

ضحى عبدالرؤوف المل

"  يف حكايتها �لد�فئة  �نطلق���ت �لرو�ئية "�ميان �ليو�ص���ف
و�ملحمل���ة بعب���ق �ملو�ص���ل  وخم���اوف �حل�ص���ار وفز�ع���ة 
�جلوع نحو �العياء �لرم���زي �لذي ��صاب �أم ح�صن،  كاأن 
�صح���ر �صه���رز�د قد �نطف���اأ فج���اأة،  فاملو�ص���ل مدينة قدمية 
كانت تكت���ظ باحلرفين،  ومبعامل �ثري���ة وحياتية �ر�دت 
�لرو�ئية "�مي���ان �ليو�صف" ت�صويره���ا لتبقى معاملها يف 
رو�ية حتكي ق�صة �لعر�ق بعاطفة وطنية م�صبوغة بالكثري 
م���ن �لت�صابيه �لتي تقود �لق���ارئ نحو تر�ثية �ملدينة،  وما 
  " م���ر عليه���ا ع���رب زم���ن ي�صع���ب و�صف���ه.  �ال �أن �ملو�ص���ل
كامللكة �ال�صوري���ة �ل�صامدة �لتي تف���ن �عد�ءها ب�صحرها 
وفتنتها." فالبناء �لرو�ئ���ي �عتمد على �لت�صبيه �ل�صاعري 
كملحم���ة خالدة تعي���د للمو�صل قوة جمده���ا وثباتها رغم 
�حل�ص���ار �لذي يتعاقب عليها على م���ر �لتاريخ،كما �نطلق 
�لبناء �لرو�ئي من فكرة �م ح�صن و�الوالد �لذين يرمزون 
�ىل �بن���اء �لوطن،  وباأ�صلوب تاأمل���ي خلطت فيه �الحد�ث 
�لو�قعي���ة و�ملتخيل���ة،  فارتبك���ت �ل�ص���ورة �لو�صفية عرب 
م�صافات ف�صلتها �نطولوجيا مبرجعية �الحد�ث �لتي مرت 
عل���ى �لعر�ق من �صرقة �الثار و�صوال �ىل قتل �ل�صحافين 
و�المر�����س،  و�جل���وع،  و�خل���وف،  وبتكثيف  مل حتدده 
يف �مل�صاهد �و باالحرى يف �للعبة �لرو�ئية �لتي مار�صتها 
ببناء كتابي ذي منظ���ور تكنيك بحت خا�صة يف �لعنا�صر 

  " �لبنائي���ة �لت���ي جل���اأت �ليها �لرو�ئي���ة "�مي���ان �ليو�صف
وبخدعة �لوهم �النقيادي �ملم�صك بالقارئ. 

  " متي���ل �اله���د�ف �لرو�ئية يف رو�ي���ة " حار����س �ل�صم�س
�ىل متجي���د �ملو�ص���ل،  لتك���ون كقدي�صة له���ا مهابتها،  ولها 
جماله���ا �لتاريخي �لذي ال ين�ص���اه �لعر�ق،  وال �لعامل على 
مر �لتاريخ ، فاأهلها �عتادو� على �جلوع و�خلوف و�لفقر،  
ولكنه���م يتم�صكون با�صالتها ، وبكل حبة تر�ب فيها ، و�ن 
وقع �هلها فري�صة �حلروب �لتي فر�صت نف�صها على �صعب 
مار����س لغة �لبقاء بنفي �ال�صت�صالم حت���ى للمر�س و�لقتل 
و�لت�ص���رد،  وقد جنح���ت يف �أر�صفة �لطاب���ع �لرت�ثي لهذه 
�ملدينة بوثائقية جمعت فيها �ل�صخ�صيات و�الماكن ب�صرد 
خ�ص���ع للغ���ة م�صحون���ة بالوطني���ة،  وبف�ص���ل �خلارج عن 
�لد�خ���ل،  ليبق���ى �لق���ارئ حم�صور� يف �ملو�ص���ل �ل�صبيهة 
بزه���رة دو�ر �ل�صم�س،  ودالالتها �لت���ي تف�صح عن �صعفها 
وقوتها،  كلما ��صرقت �ل�صم�س عند �ل�صباح،  وكلما غابت،   
فه���ل �صاعد �ل�ص���رد �لتقن���ي يف �ختز�ل �حل���دود �لتخيلية 

و�لو�قعية بن �لقارئ و�لرو�ية؟  
من���ط �ص���ردي �صاع���ري يف تطلعات���ه �لبنيوي���ة،  لتقلي�س 
�لرتاب���ة عند �لقارئ �ملتطلع �ىل نهاية �صعيدة لهذه �لعائلة 
�لتي تنتمي �ىل �لوطن �ملوجوع بكل �جز�ئه متاما كج�صد 
�م ح�ص���ن �و كاالبن���اء �لذين يتطلعون �ىل ن���ور �ل�صم�س 
مبح���اكاة تر�جيدي���ة متيل �ىل �حل���زن و�لقه���ر،  وحب�س 
�مل�صاع���ر �ملتاأث���رة بو�قعية  �الحد�ث �لت���ي توقطها بح�س  
ي�صم���و عن���د �لتفا�صي���ل �ل�صغ���رية �لتي �ك���رثت منها يف 

�لكث���ري م���ن �ملقاطع 
�لت���ي نفخ���ت فيه���ا ح����س �ل���رت�ث،  

و�جماد �مللكة �ال�صورية �ملتعبة من �لتاريخ �لذي يتجدد يف 
كل مرحل���ة من مر�حل �حلروب �لتي يختفي فيها �لرجال،  
وتبق���ى �لن�ص���اء كاالوط���ان يف �نتظ���ار �بنائه���ا،  وببنية 
ذ�تي���ة مل تخرج عن �صياق �لبناء �لفني للرو�ية.  ما جعلها 
ت�صاب بربودة فر�صتها عالقته���ا باال�صياء �ملح�صو�صة يف 

�لع���ر�ق و�لتي ميكن �در�كها عاطفي���ا،  وبتوليف عقائدي 
�رتبط بهوية �ملكان وروؤيا �لوطن �ملت�صامي فوق �جلر�ح،  
ومبثالي���ة تفوقت على قوة ��صتح�ص���ار �لتفا�صيل مبنطق 

�لقارئ و�لرو�ئي. 
تت�ص���م �حلياة �ملو�صلي���ة يف �لرو�ية بطبيع���ة �ال�صخا�س 
�لذي���ن ينتم���ون �ىل �ال�صال���ة،  وبالبع���د عن فك���رة �لهجر 
وت���رك �الوطان رغم �ن �لبع�س جل���اأ �ليها.  �ال �ن �النتقاد 
�لبنيوي���ة  �النعكا�ص���ات  عل���ى  حاف���ظ  له���وؤالء  �لد�خل���ي 
مبيكانيكي���ة  ��صيب���ت  وجودي���ة  ومبادي���ة  لال�صخا����س  
�ل�صخو����س و�رتباطهم بالن�س ال �صيم���ا �لنابعة من ذ�تية 
�لكاتب بالبعد عنها �و مالم�صتها،  وبنب�س حياتي يوحي 
بعم���ق �لفكرة وب�صاطتها يف �آن.  �ال �نها مل تختزل �لكثري 
من �الطر �الجتماعية متجاوزة �لو�قع بن �صورة و�صورة 

ومنطق �الحد�ث و�رتباطها بالتجان�س �لدر�مي. 
مع���امل �ثرية ذ�ت منهج ت�صوي���ري تخيلي يرمز �ىل �لبعد 
يف �ملعاي���ري �لرو�ئية �لت���ي �رتكزت على �لبن���اء و�هد�فه 
�ك���رث من �ملو�ص���وع و�هميته،  مما تتطل���ب وجود دالالت 
تخيلي���ة �قوى مما هي يف �حلقيق���ة �لناجتة عن قوة هذه 
�ملدينة يف �لت�صدي �ىل كل �نو�ع �حلروب �لتي و�جهتها،  
و�صم���ن �خلطوط �لعري�صة للرو�ي���ة �ملو�صلية �لتي تلقي 
�ل�ص���وء على مدينة تغ���دو كحار�س �ل�صم����س �ملتالحم مع 
كل تاريخه���ا �لوجودي من �الزل وحتى �الن،  فهل جنحت 
بذلك �لرو�ئية" �مي���ان �ليو�صف" ؟  وهل ��صتطاعت حفظ 

�ملو�صل وتر�ثها يف رو�ية حار�س �ل�صم�س؟ 

�عت���رب �لرو�ئ���ي و�الأدي���ب �لك���ردي عب���د 
�لباقي يو�ص���ف �أن �العالمي �لكردي �أحمد 
�لز�ويتي مدير قناة �جلزيرة �لف�صائية يف 
�إقليم كرد�صتان �أح���د �أهم ع�صر �صخ�صيات 
كردي���ة تفاعلت بق���وة يف �حِلر�ك �لكردي، 
وكان �الأك���رث تاأث���ريً� خ���الل ع���ام 2015، 
نظرً� مِلا قّدم من تغطيات �إعالمية وتقارير 

�صحفية عن �لو�قع �لكردي. 
وكان �لرو�ئ���ي �لكب���ري يو�صف ق���د �عتذر 

لبع����س و�صائ���ل �الإعالم ع���ن ذك���ر �أ�صماء 
�الأك���رث  كان���ت  كردي���ة  �صخ�صي���ات  ع�ص���ر 
تاأث���ريً�، وقال على ح�صاب���ه يف �لفي�صبوك 
�صيك���ون  �أ�صم���اء،  ع�ص���رة  لوذك���ر  باأن���ه 
�لز�ويت���ي �أحد هوؤالء، وق���ال باأنه يعتربه 
م�صتحق���ًا للق���ب:  )عميد �الإع���الم �لكردي( 
��صتن���ادً� �إىل تاريخ���ه �الإعالمي يف �ل�صاأن 
�لك���ردي خ���الل ربع ق���رن من�ص���رم. ومّما 
قال���ه يو�ص���ف: )يف �لوق���ت �ل���ذي �أعت���ذر 

في���ه لالإعالم عن ذكر �أ�صم���اء ع�صرة �أ�صماء 
كردية كانت �أكرث تاأثريً� خالل عام 2015، 
فاإنن���ي �أذك���ر �أن �الإعالمي �لك���ردي �ملبدع 
)�أحم���د �لز�ويت���ي( مدير �صبك���ة �جلزيرة 
�الإعالمي���ة يف �إقلي���م كرد�صت���ان، ه���و �أحد 
�أب���رز ه���وؤالء �الأ�صخا����س �لع�ص���رة �لذين 
للمنج���ز�ت  نظ���رً�  تاأث���ريً�،  �أك���رث  كان���و� 
�الإعالمي���ة، و�لتقارير �ل�صحافي���ة �لهاّمة، 
وتنقالت���ه بن �ل���دول، وتغطيات���ه �ملكّثفة 
ل���كل ما مي���ت �إىل �لكرد ب�صل���ة. وهنا بكل 
تو��ص���ع �أرى باأنه ي�صتح���ق بجد�رة لقب: 
)عميد �الإعالم �لكردي( وهو يف �خلم�صن 
م���ن عمره، وقد �أم�ص���ى نحو ربع قرن منه 
يف �صاح���ات �الإع���الم �الأك���رث �نت�ص���ارً� يف 
�لع���امل، ��صتطاع فيه���ا �أن يو�صل �ل�صوت 

�لكردي �إىل �أقا�صي �لعامل).
ُيذك���ر �أن �لرو�ئ���ي �ل�ص���وري �ل���ذي ُيع���ّد 
م���ن �أع���الم �لرو�ي���ة �ل�صوري���ة �حلديث���ة 
م���ن �لقومي���ة �لكردي���ة، ح�ص���د �لعديد من 
�جلو�ئ���ز �الأدبي���ة يف دول كث���رية، منه���ا: 
م�ص���ر، لبن���ان، �الأردن، �لع���ر�ق، �ليم���ن، 
�إير�ن، �ل�صعودية، �الإم���ار�ت، وحاليًا تتم 
ترجم���ة �أعمال���ه �إىل �للغ���ة �لكردي���ة، وقد 
حبيبت���ي(  رو�ية)هول���ري  منه���ا  ُترجم���ت 
2014، ورو�ي���ة )�إمام �حلكمة( 2016 يف 
�أربي���ل �لتي يقيم فيها م���ع عائلته منذ عام 

.2012

 �ص���در حديثا ع���ن د�ر �لطباعة"�لرفاه"�لكتاب �ملو�ص���وم "�أدب �لرحالت 
ذ�كرة �خليال �ملبجل" للكاتب و�الإعالمي كرمي حممد ح�صن.

و�أه���دى �لكات���ب موؤلفه: كل جتربتي �إىل روح �أخ���ي حاكم حممد ح�صن 
�لت���ي تغيب���ت عنوة، ع���ن رفقت���ي ومالزمة حيات���ي، �أهدي ه���ذ� �خليال 
ل�صاح���ب �مل�صاح���ة �لبي�ص���اء يف زم���ن مزدح���م بامل�صاح���ات �الأخ���رى، 
و�صاح���ب �ل���روح �لتي هرب���ت �إىل �ل�صماء بعد �أن �أزهق���ت بثقوب �صتة، 
�أه���دي ه���ذ� �لكت���اب �إىل روح علمتن���ي و�أحتوتن���ي وقربتن���ي م���ن عامل 

�لكتابة و�لرتحال.
 �إىل �أخ���ي حاك���م �ل���ذي كان 
عمالقًا �أمام جالده �لقميء.. 
�إلي���ه يف عامله �ملري���ح بعيدً� 

عن �للعنة.
�لذي ال  �لبخ���ور  ه���ذ�  "�أن���ا 

ي�صوع عطره مامل ُيحرق
�أنا هذ� �لقنديل �لذي ال ي�صع 

�صووؤه مامل ُي�صعل.
ال ميجد �لعظيم طاغور �المل 
يف ه���ذه �لكلم���ات، بق���در ما 
ميج���د نتائج���ه ويثن���ي على 
مب���د�أ �الأحي���اء �لالم���ع �لذي 
�خلا����س  �لف���ن  ب���ه  يبت�ص���م 
و�ل���روح �خلال�صة �ملح�صة، 
مرك���ب  ق���در  تو�ج���ه  وه���ي 

�أ�صمه �حلياة"؟.
تلك من مقدمة �لكتاب

األراضي الموصلية الحبلى ببقايا من أمل
قراءة في رواية "حارس الشمس" 

الروائي الس����وري عبد الباقي يوس����ف يطلق 
لق���ب: عميد اإلع���الم الكردي عل���ى اإلعالمي 

أحم��د الزاويت��ي
"ذاكرة الخيال المبجل"

ي�صدر قريبا كتاب"�لب�صرى"للكاتب و�لباحث �أ�صامة 
�لعمري عن د�ر غر�ب للن�صر و�لتوزيع. ي�صدر �لكتاب 
وهو من �لقطع �ملتو�صط  بغالف �أنيق، فعندما تطالع 
كتاب"�لب�صرى"للوهل���ة �الوىل  البد �أن ت�صرب كلمات 
�لغ���الف �خللفي �غ���و�رك  حيث يبت���در �ملوؤلف كالمه 
م عن���د �حلديث ع���ن تاريخنا،  بعبارة"يغالبن���ا �لت���ربُّ
فهن���اك َمنرْ ي���رى ذلك ب���كاًء على �الأط���الل، و��صتجد�ء 
ًح���ا باإجن���از�ت وح�صارٍة  الأي���اٍم ولَّت وَخَل���ت، ومت�صُّ

�نق�صت."
    جمموع���ة من �لت�صاوؤالت �ل�صادمة يطرحها �لكاتب 
�أ�صامة �لعم���ري على غالف كتابه )�لب�ص���رى( ، وكاأنه 
يخاطب مكن���ون كل �صخ�س �غتالت���ه �لعوملة و�صلبته 
هويته و�صو�صت على تاريخه بدعوى �حلد�ثة، وكاأن 
�الإ�صئل���ة على ظه���ر �لغالف  �صدى لت�ص���اوؤالت  كثرية 
ت���دور يف �الذهان  يف خ�صم ت�صدير �لغرب ل�صعوبنا 

تاريخ���ه وقدو�ت���ه و�أفكاره  فنجد �أث���ر ذلك يف  جميع 
مناحي �حلي���اة يف من���ط �الكالت �ل�صريعة،و�ملناهج 
�لدر��صي���ة �لغريب���ة، من���ط �ل���زى و�حلدي���ث و�لفكر  
�ل���خ.. ج���اءت تل���ك �ال�صتف�ص���ار�ت �ل�صادم���ة كحجر 
يرمي���ه  �لكات���ب يف بح���رية �آ�صنه من �ص���ورة ذهنية 
غلب���ت عل���ى �لبع�س باإن م���ا يعرتي �الأم���ة من �صعف 
وت�صرذم لن يتغري،    لي�صتدعي �لتاريخ �لعثماين وما 
حققه �ل�صالطن من جمد وح�ص���ارة و�إن خبا وهجها 
�الآن  فاالأجي���ال �حلالي���ة  قادرة عل���ى �نتاج �حل�صارة 
م���ن جديد- �الم���ر لي�س باخ���رت�ع معادل���ة جديدة �أو 
��صتح���د�ث نظري���ة من �لع���دم، بل ��صتدع���اء ال�صباب 
�لتفوق �لتى جعلت من �ال�صالم ح�صارة ت�صع علومها 
وفكره���ا وثقافته���ا على م���د�ر قرون م�ص���ت..  فيقول 

�لكاتب ب�صيغة �ملتيقن:
    "ل���ديَّ قناع���ة �أنَّ ل���كل �صيء ُمعطياٍت ت���وؤدِّي به �إىل 

نتائ���ج معروفة، والأن معادلة �لتفوق و�لنجاح معادلة 
قدمية، ف�صنج���د �أن معطياتها و�حدة ونتائجها كذلك، 
وق���د تتفاوت عنا�ص���ر �ملعادل���ة لكن �لعنا�ص���ر ثابتة، 
���ُل للتاري���خ �صيج���د �أبل���غ �حلكم���ة يف ثناياه،  و�ملتاأمِّ
و�أروع �لدرو�س ت�صتخل�صه���ا من حو�دثه وق�صاياه، 
فالتاريخ ُمعلُِّم �لع�ص���ور و�حل�صار�ت، هو كالقا�صي 
�ل���ذي ي�ص���در حكم���ه �صارًم���ا دون ��صتثن���اء �أو طلب 
�إعادة"، في�صت�صهد "��صامة �لعمري"بالتاريخ  ويدعو 
�لق���ر�ء ال�صتله���ام �حلكم���ة من���ه وي�صتعر����س �لكاتب 
يف ثناي���ا  �لب�ص���رى �أب���رز �لتحدي���ات �لت���ى �صاحبت 
ن�صاأة �لدولة �لعثماني���ة وكيف تعامل معها �ل�صالطن 
�لعثمانين، مع  ��صقاط لتلك �لتحديات على ما نعي�صه 
يف و�قعن���ا �ملعا�ص���ر، يخت���م �لكات���ب كلمت���ه مب�ص���ر� 
�جلمي���ع باإن �الأمة �ال�صالمية �صتعود و�ن �صروط تلك 

�لعودة هي �الخال�س و�لعلم و�الر�دة. 

"البشرى"قريبا عن"مؤسسة غراب"  

ح��ق��ائ��ق وأح�������داث ت��اري��خ��ي��ة ف���ي ك��ت��اب 
"شيعة العراق" إلسحاق نقاش
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1- �نا �إليجاه ثرو�س- جليم�س 
بوردي.

ه����ذه الرواي����ة اجلي����دة ع����ن ح����ب غري����ب 
وه����ي تتح����دث ع����ن عدوي����ن متقدمني يف 
ال�ش����ن ولك����ن لل�شخ�شي����ة م�شاعره����ا غري 
االعتيادي����ة. وتب����داأ رواي����ة ب����وردي التي 
تث����ري امل�شاع����ر احلزين����ه باملقط����ع املف�شل 
وهي ع����ن �شابة يف عام 1913 متلك ثروة 
نفطي����ة وتع����اين م����ن ح����ب ب����ا ام����ل نحو 
اليج����اه ثرو�شي وتعاين ه����ذه ال�شخ�شية 
م����ن اال�شى. واحلب يبدو يف هذه الرواية 
عاطفة تعذب املحبني، ومع وجود حلظات 
من الفرح والده�ش����ة، و�شيء من ال�شداقة 

ولكن االمل ال يختفي.

2- بري��ب – تاألي��ف كريت�س 
�سيتيفيلد

 احل����ب يجم����ع ب����ني طالب����ني يف املدر�ش����ة 
االعدادي����ة وب�ش����كل عنيف ومث����ري. فهناك 
م�شاهد موؤملة حتتاج )يل( ففي خال زيارة 

والديه للمدر�شة حيث تدور ق�شة احلب.

د.ه���  عا�سق��ات-  ن�س��اء   -3
لورن�س

ه����ذه الرواي����ة الرائع����ة الت����ي تتح����دث عن 
احل����ب، بع�����ش العاقات تنتع�����ش واخرى 

تذوى وتنتهي باحل����زن واالمل مع مناق�شة 
ق�شاي����ا عدة ونهايات قا�شي����ة كتب لورن�ش 
وبع�����ش   ،1920 ع����ام  يف  الرواي����ة  ه����ذه 
مقاطعه����ا تب����دو وكاأنه����ا كتبت قريب����ا النها 

با�شلوب اقرب اىل احلداثة.

يائ�س��ة- باوال  4- �سخ�سي��ات 
فوك�س

ه����ذه الق�شة الرقيق����ة عن احلي����اة اليومية 
يف بروكل����ني ع����ام 1970 اال�شل����وب رقيق 
وهي حافلة بال�شخ�شي����ات الرقيقة وهناك 
عاقات ناجحة واخرى تعاين من امل�شاكل 
ع����ن  الرواي����ة  وه����ي  فا�شل����ة.  وعاق����ات 
ا�شخا�ش وافكار، بلط����ف ورقة عن النا�ش 

واالفكار، ومعاين احلياة اليومية.

5- �لفتاة �ل�سغ��رية و�ملغرمة 
جيت��ان  �لثق��اب  بعي��د�ن 

�سو�سي
كل �ش����يء يف الرواي����ة موؤمل وق����وي وغري 
طبيعي وهي مرتجمة م����ن اللغة الفرن�شية 
وهي عن االطفال الذين يعي�شون بعد وفاة 
والده����م، احلب عابر يف ه����ذه الق�شة التي 
تث����ري الده�شة بحي����ث ان القارئ قد ي�شعها 

جانبا ولكنه يرغب يف اكمالها.

�الول-  �ل�سي��ئ  �لرج��ل   -6
مري�ند� جوالي

انها رواية مثرية، وج����والي االكرث قابلية 
لاث����ارة، وتت�شم����ن عاق����ة ب����ني اثن����ني، ال 

تبقى اف�شل ع�شر ق�ش�ش حديثة.

7- �آنا كارنينا- ليو تول�ستوي
انه���ا رواي���ة احل���ب الرتاجي���دي: ام���راأة 
�ش���اب  �شاب���ط  ح���ب  يف  تق���ع  متزوج���ة 
وحبهم���ا امل�شط���رب، و�شفح���ات عدي���دة 
يقبله���ا الق���ارئ وهي تثري احل���زن، وك�اأن 

القارئ جال�ش على نار.
و د.ه���� لورن����ش يتم�ش���ك باحلي���اة، وق���د 
يهم���ل ق���راءة �شفح���ات اخ���رى، للع���ودة 
اىل ذل���ك احلب الذي ال ام���ل فيه، وي�شف 

تول�شتوي بدقة امراأة �شابة وجميلة.

8- لو�سينيلال- لور�سيغال
ه���ذه الرواي���ة الق�شرية ه���ي ر�شالة حب 
للكاتبة ولو�شينيلا تلتقي ب�شاعر ولكنها 
جت���د ان �شيئ���ا م���ا ينق�ش���ه واعجبني يف 
الكت���اب ان املوؤل���ف يتح���دث ع���ن البطلة، 
يف �شبابها ويف تقدمها بال�شن. ويتحدث 
املوؤل���ف عن احلب وامل�شاع���ر التي تكتنف 

املرء، بدون وعي.

9- بعد كلود – �يري�س �وينز
ان �شخ�شي���ة كل���ود تب���دو كريه���ة عين���ان 
�شودان مثل عيني �شفدعة ومنذ ال�شفحة 
االوىل ولكن التاأثري يتوا�شل وتقول اين 
رقيق���ة القلب، اح���اول االهتم���ام باحلياة 
الت���ي ه���ي ا�شب���ه با�شتعرا����ش ومن�شاقة 
حماوالتها غ���ري االعتيادية الت���ي تقودها 

اىل �شقة رجل غريب.

10- جن���س �سي��ئ- كالن�س��ي 
مارن

ه���ذه الرواي���ة احلزينة تق���ود القارئ اىل 
م�شاعر خمتلفة، الت�شحة، الكذب، الرغبة، 
الب���كاء  امل�شروب���ات، واىل  احت�ش���اء  اىل 
تقريب���ا وت�شب���ح حياتهم���ا  امل���وت  واىل 

غريبة.
ويف الف�ش���ل االول تنام بريت مع زوجها 
ال�شرييف ويدور حوار بالتف�شيل بينهما، 

ولكن حياتها تتغري متاما.

ص����در ع���ن ال��م��دى

�لتور�ة وطقو�س 
�جلن�س �ملقد�س 
�شدر عن دار املدى كتاب"التوراة 
وطقو�ش اجلن�ش املقد�ش"للباحث ناجح 
املعموري وهو الكتاب ال�شاد�ش ال�شادر 
عن املدى. والكتاب بحث مو�شع عن جذور 
الزواج االلهي يف �شومر واأكد و�شعودا 
للديانات ال�شرقية التي ورثت من العراق 
اأحد اأهم عقائد اخل�شب يف احلياة. 
واملهم يف هذا املنجز الك�شوف اجلديدة 
عند ح�شور الزواج املقد�ش يف الديانة 
اليهودية من خال عديد اال�شاطري التي 
در�شها الباحث  ويت�شارك املعموري 
مع دار املدى االآن اي�شا الجناز كتابه 
االخر."اجلن�ش يف اال�شاطري ال�شومرية."

�لثلج �حل��ار
حني َن�شر يوري بونداريف )1924( 
عمله الروائي"الثلج احلار"عام 
1969، كان يقّدم �شورة مل يعرفها 
العامل ملعركة �شتالينغراد. بانوراما 
من داخل �شفوف اجلنود، ال ت�شبه 
احلكايات االأ�شطورية ال�شخمة 
والعامة، التي كتبها املوؤرخون 
الأغرا�ش �شيا�شية اأو ترويجية 
لربوباغاندا  ما.

مد�م بوفاري
تكت�شف اإميا بوفاري، زوجة طبيب 

ريفي، اأن حقيقة زواجها اململ م�شتحيل 
قبولها، فيما بعد، وخيالها مليء باأحام 
احلب والعاطفة، تبحث عن االإثارة التي 

قراأت عنها يف الروايات يف �شل�شلة 
عاقات ممنوعة هي، يف احلقيقة، غري 

مر�شية كعاقتها بزوجها.

عقدة �الأفاعي
فى هذه الرواية الرائعة"عقدة 
االأفاعي"يجلب  فران�شو مورياك 
موهبته غري العادية ليبحث فى اأعماق 
�شخ�شية االإن�شان اإىل حد ميكن القول 
 معه اإن هذا املو�شوع هو االأكرث اإثارة 
فى العامل اإنها معركة النف�ش الب�شرية، 
من املمكن اأن ترى من االأعمال 
والدرا�شات االأدبية القليل  ولكن هذا 
العمل هو اأكرثها روعة.

عش��ر قص��ص ح��ب فاش��لة ف��ي الرواي��ات

ترجمة �بت�سام عبد �هلل

م��ن �سيتينفيل��د �ىل �سو�سي، م��ن تول�ستوي �ىل د.ه���. لورن�س، 
ميكن �عتبارها ذ�ت فائدة �ي�سا النها ترتك �ثر�.

وقد و�سف تول�ستوي بدقة م�ساعر �مر�أة �سابة، كري� نيتلي يف 
عام 2012 �دت دور �نا كارنينا.

وكما قال تول�ستوي:"كاف��ة �الأُ�سر �ل�سعيدة تت�سابه مع بع�سها، 
وكل ��سرة غري �سعيدة هي كذلك ح�سب طريقتها"فهل ينطبق 
ذل��ك على �حلب �ي�سا؟ فهل �ن �حلب �ل�سعيد هو جمرد كلي�سة؟ 
هل �نه فو�سى و�رتباك؟ ويدرك  �لقر�ء �لدو�فع غري �ملرئية، 

�ملخاوف، و�الوهام و�خليال: بني �ملحبني!
وهذ� �لكتاب �لذي يتحدث 
�حلقيق��ي  �حل��ب  ع��ن 

و�لوهم، مينح �لقارئ مناذج فريدة من �لعالقات.
وجهة نظر خمتلفة،  حول تلك �لعالقات يف �لق�س�س، ويدرك 
�لق��ارئ �آن��ذ�ك �خلطر �ل��ذي كان يهدد تلك �لعالق��ة، ما �لذي 
كان ميك��ن جتنبه، وما �لذي كان يفك��ر فيه �ل�سخ�س �لثاين،.. 

وتعقيد�ت �خل�سارة و�حلب، قد ت�سع حد� له.
م��ا ه��و �حلب؟ ه��ل  تق��در �ن متنح��ه ل�سدي��ق؟ هل �ن��ه د�ئما 
مرتب��ط باجلن�س؟ ه��ل بامكان��ك �الرتباك بتل��ك �لعالقة مع 
�سدي��ق؟  وه��ل �نه مي��وت؟ �و هل �ن��ه يتقل���س �و يختفي، ثم 

يظهر من خمبئه؟
وق��ر�ءة لع�سرة كتب، �حب �لكاتب قر�ءتها، وكلها تتحدث عن 

عالقة حب فا�سلة:
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تعد و�حدة من �أكرث �لكّتاب �صهرة و�عجابًا 
يف �ملجتم���ع �الأمريكي، فه���ي باالأ�صافة �ىل 
كونه���ا رو�ئي���ة كان���ت معلق���ًا رئي�ص���ًا عل���ى 
�لثقاف���ة �ملعا�ص���رة حتى وفاته���ا يف كانون 
�الأول 2004. �نه���ا �ص���وز�ن �صونت���اغ يف 
كت���اب ي�ص���م ملح���ات م���ن �صريته���ا م���ا بن 
ديفي���د  �بنه���ا  �ع���ده   80  �  1964 �الأع���و�م 
ريف حت���ت عنو�ن )كما ي�صخ���ر �لوعي من 
�جل�ص���د( و�ل�صادر ع���ن د�ر )�ملدى( للثقافة 
و�لن�ص���ر برتجمة عبا�س �ملفرجي. مبينًا �ن 
و�لدته يف عام 75 كانت يف غمرة خ�صوعها 
لنظ���ام قا�س من �لع���الج �لكيمي���اوي �لذي 
ياأمل �الطباء في���ه ت�صكن مر�صها، لكنهم مل 
يتوقع���و� �ن يوقف �نت�ص���ار �صرطان �لثدي 
لديه���ا بع���د �ن مت ت�صخي�ص���ه يف مرحلت���ه 
�لر�بعة. وكان ذلك يف �لعهد �لذي يعرف فيه 
�ف���ر�د �لعائلة عن �ملر����س �كرث من �ملري�س 
نف�صه. وحاملا �أ�صبحت ق���ادرة على �لكتابة 
ثاني���ة �ختارت كتاب���ة �صل�صلة م���ن �ملقاالت 
ملجلة نيويورك ريفيو �أوف بوك�س، و�لتي 
ن�ص���رت فيما بعد عل���ى �صكل كت���اب عنو�نه 
ذل���ك  يف  وكان���ت  �لفوتوغ���ر�ف(.  )ح���ول 
�لعم���ل م���ن �لناحي���ة �ل�صرييذ�تي���ة غائب���ة 
متام���ًا، وهي نادرً� ما تلع���ب دورً� حتى يف 
كتابه���ا )�ملر�س جمازً�( وهو كتاب ما كانت 
�صتكتب���ه ل���و مل مت���ر بتجربة �لو�ص���م �لتي 
جاءت مع �ل�صرطان يف تلك �اليام. ويقول: 
ميكنني تذكر �أربع منا�صبات فقط كانت فيها 
كاتبة �صرية ذ�تية على نحو مبا�صر. �الأوىل 
يف ق�صته���ا �لق�ص���رية )م�ص���روع رحلة �ىل 
�ل�صن( و�ملن�صورة عام 73، فهي عبارة عن 
تاأمل يف طفولتها و�بيهارجل �العمال �لذي 

ق�صى معظم حياته �لق�صرية و�حلزينة يف 
�ل�صن، وتويف هن���اك عندما كانت و�لدتي 
يف �لر�بع���ة م���ن �لعمر ومل تر�ف���ق و�لديها 
�أبد�أ. و�لثاني���ة يف ق�صتها �لق�صرية )جولة 
بال مر�صد( �ملن�ص���ورة يف �لنيويوركر 77. 
و�لثالث���ة يف )رحلة حج( وهي ذكريات عن 
رحلتها �لت���ي قامت بها خالل مر�هقتها عام 
47 �ىل لو�س �جنل�س لزيارة توما�س مان، 
ث���م �لعي�س يف عزلة. كم���ا ي�صري �ىل مقاطع 
�لثالث���ة  رو�يته���ا  نهاي���ة  يف  �صرييذ�تي���ة 
)عا�صق �ل���ربكان( �ملن�صورة ع���ام 92 وهي 
تتحدث ب�ص���كل مبا�صر وبطريق���ة مل تفعلها 
يف �عماله���ا �ل�صابقة وحت���ى يف حو�ر�تها. 
وهن���اك بع����س ملح���ات م���ن ذكرياته���ا يف 
رو�يته���ا �الأخ���رية )يف �م���ريكا( �ملن�صورة 
عام �لفن.. ويف رو�يتها )عا�صق �لربكان( 
�ح�ص�صت �نها ع���ادت �ىل هويتها كرو�ئية، 
وكان هذ� طموحه���ا فنجاح �لرو�ية منحها 
ثق���ة بالنف����س. بعده���ا �ن�صغل���ت ببو�صنيا 
��صتح���وذت  �إذ  �ملحا�ص���رة،  و�صر�ييف���و 
عليه���ا تدريجي���ًا بالكامل، ث���م ركزت على 
�ىل  ��ص���ارة  دون  م���ن  �لق�ص�ص���ي  �الأدب 
�ملذكر�ت. ي�صري ديفيد ريف �ىل �ن كتابه 
هذ� عن �صرية �أمه يعد �لثاين بعد )والدة 
ثاني���ة( منوه���ًا �ىل وج���ود ج���زء ثالث 
�خ���ري. ويق���ول: عنو�نه  )كم���ا ي�صخر 
�لوع���ي م���ن �جل�ص���د( جمل���ة �قتطفتها 
م���ن �ليومي���ات �لتي ت���دور حول فرتة 

م�صطرب���ة م���ن حياته���ا كام���ر�أة نا�صجة 

وناجحة. يروق يل �لتفكري بان هذ� �جلزء 
ميك���ن �ن ي�صم���ى �ي�ص���ًا بلدونغزرومان 
�صيا�صي���ة، مبعنى تعلي���م �صخ�س بلوغه 
�صن �لن�ص���ج، ويف بد�يته تكون و�لدتي 
غا�صب���ة وم�صعوقة يف �الآن نف�صه ب�صبب 
حماق���ات �حل���رب �الأمريكي���ة يف فيتن���ام 
�لت���ي غدت �صدها نا�صطة ب���ارزة. و�لدتي 
مل ترت���د �بدً� عن معار�صته���ا للحرب لكنها 
بلغت �لن���دم وبخالف �لكثري م���ن �قر�نها. 
�صيك���ون متحفظ���ًا.  �ن���ه هن���ا  منوه���ًا �ىل 
ويو��صل: �ب���دت علنا �أ�صفه���ا على �الميان 
باالمكاني���ات �لتحرري���ة لل�صيوعية، ال فقط 
و�ل�صيني���ة  �ل�صوفييتي���ة  جت�صيد�ته���ا  يف 
�و �لكوبي���ة لك���ن �ي�ص���ًا كنظ���ام ال ميكنني 
�لق���ول موؤك���دً� �ن هذ� �لتغي���ري �لذي حدث 
له���ا يف قلبها وعقلها كان ل���ه �صلة بعالقتها 
�لعميقة مع جوزي���ف برود�صكي، رمبا هي 
عالقتها �لعاطفي���ة �لوحيدة بن ندين طيلة 
حياتها. �همي���ة برود�صكي لها برغم �لنفور 
�ثن���اء �لف���رتة �الخرية م���ن حياتها ال ميكن 

�ن يك���ون مبالغ���ًا به���ا �ص���و�ء 
عل���ى نح���و جم���ايل و�صيا�صي 
�و �ن�صاين. على �صرير موتها 
ميموري���ال  م�صت�صف���ى  يف 
قب���ل  �لي���وم  يف  بنيوي���ورك 
وه���ي  حياته���ا،  م���ن  �الخ���ري 
ت�صت���اق �ىل �له���و�ء و�حلياة، 
�لرئي�ص���ة  �لعناوي���ن  وكان���ت 
لل�صحف مالأى بالت�صوناميات 
�الآ�صيوي���ة، حتدثت �ىل �ثنن 
من �لنا�س فقط �أمها وجوزيف 
برود�صك���ي �لذي قبله���ا كثريً� 

وكان حمطمًا. 

ــــــــدارات ــــن اص م

س����ل����س����ل����ة ن����وب����ل 

بغداد/ أوراق

�لقا�صية  ظروفه  �أرغمته  طيب  �صخ�س 
ع���ل���ى �ل���ع���م���ل يف �ل�������ص���وق �ل�������ص���ود�ء 
لقمة  وتوفري  �أم���وره  ت�صيري  لي�صتطيع 
�خل��ب��ز الأ���ص��رت��ه، �ن��ه��ا م��ك��اب��د�ت �ل��رب��ان 
�ل��ب��ح��ري ه����اري م���ورغ���ان �ل����ذي يعمل 
ع��ل��ى ق����ارب يف ت��ه��ري��ب �ل��ب�����ص��ائ��ع بن 
يف  تفا�صيلها  نطالع  وف��ل��وري��د�.  ك��وب��ا 
للرو�ئي  ميلكون(  وال  )ميلكون  رو�ي��ة 
د�ر  ع��ن  و�ل�����ص��ادرة  همنغو�ي  �إرن�صت 
توفيق  برتجمة  و�لن�صر  للثقافة  )�ملدى( 
�الأ�صدي. تتارجح �غ�صان �ال�صجار حتت 
�الغنياء  و�ل�صياح  �ل�صمال �خلفيفة  ريح 
مي���رح���ون ع��ل��ى در�ج���ات���ه���م ���ص��اح��ك��ن، 
وه��ن��اك ط���اوو����س ي��زع��ق ع��ال��ي��ًا و�صط 
�ملقابلة  �جلهة  على  يقع  كبري  منزل  فناء 
�لذي  مورغان  نهاية  يعلن  كاأنه  لل�صارع 
كان  ط��وي��ل،  وق��ت  منذ  غيبوبة  �أخ��ذت��ه 
ي��اأم��ل خ����ريً� يف �حل�����ص��ول ع��ل��ى مبلغ 
دين  دوالرً�  وع�صرين  وخم�صة  ثمامنئة 
قاربه  ��صتاأجر  �ل��ذي  جون�صن  بذمة  له 
�حد  يف  ون��زول��ه  للمدينة  زي��ارت��ه  �ثناء 
فنادقها، ولكن ياأتيه خرب رحيله يف وقت 
و�لطائرة  �أبو�بها،  �لقن�صلية  فيه  �غلقت 

حتى  ي�صتطع  ف��ل��م  م��ي��ام��ي  يف  ���ص��ارت 
�خطاأ  باأنه  نف�صه  فيلوم  برقية،  �ر�صال 
حدث  "هكذ�  ذلك:  يتوقع  �ن  عليه  وكان 
مبلغ  خ�صرت  لقد  باالفال�س،  ��صبت  �ن 
��صتئجار  لقاء  دوالرً�  وثالثن  خم�صمئة 
�صر�ء  ��صتطع  مل  �لتي  و�لعدة  �ل��ق��ارب، 
بدل عنها حتى بثالثمئة وخم�صن دوالرً� 
ثالثة  مبلغ  رف�صت  ي��وم  وقبل  �أخ���رى. 
�آالف دوالر لقاء نقل ثالثة غرباء للنزول 
يف ج���زر ك��ي��ز و�خ��ر�ج��ه��م م��ن �ل��ب��الد. 
�مل�����ص��روب��ات  ت��ه��ري��ب  ��صتطيع  ال  �الآن 
فلتنزل  ل�صر�ئها.  �لنقود  �ملك  ال  الأين 
�لبيت  �ىل  �صاأعود  كنت  لو  �للعنة  علّي 
مفل�صًا و�أبقى جائعًا �صيفًا كاماًل يف تلك 
�لبلدة. وعالوة على ذلك فانا لدي ��صرة 
�عيلها. ياللجحيم مل يكن معي من �لنقود 
ومن  بالبنزين".  �ل��ق��ارب  مل��لء  يكفي  ما 
وجهات  ب��ن  �لكاتب  ي�صعنا  ذل��ك  خ��الل 
�أوق���ات  يف  متنوعة  ل�صخ�صيات  ن��ظ��ر 
من  �ملتكلم  ب�صيغة  ي��ب��د�أ  حيث  خمتلفة 
�لرو�ية هاري مورغان  وجهة نظر بطل 
ما  بكل  �لعامل  �لغائب  ل�صيغة  ينتقل  ثم 
�لكاتب  ينقلنا  �صريعة  وبلمحات  يحدث 
�لفاخرة  �ملاأكوالت  �إىل عامل من ميلكون 
و�مل�صروبات �ملثلجة �لتي يقدمها �خلدم 
�إىل غرف  ياأخذنا  كما  باأطباق من ف�صة، 

�ىل  �حل���ال  ب��ه  و���ص��ل  فبع�صهم  نومهم، 
�ق�صى درجات �لرتف و�لبذخ، وبع�صهم 
جافاه �لنوم الزدحام �لذكريات �ملوؤملة يف 
�إليهم  �أ�صاء  �لذين  �لنا�س  ذكريات  ذهنه، 
ودفعهم  وبيوتهم  �أمو�لهم  من  وجردهم 
وهكذ�  �لو�صائل..  ب�صتى  �النتحار  �إىل 
ت�صتمر �الحد�ث . فبعد �ن ينجح جون�صن 
دون  من  ويهرب  مورغان  ه��اري  بخد�ع 
�أن يدفع �أجرة �لقارب يتخذ هاري قر�رً� 
حا�صمًا بتهريب �ملهاجرين �ل�صينين �إىل 
وتعوي�س  حياته  �أم��ور  ليتدبر  فلوريد� 
خمتلفة  �أنو�ع  نقل  جانب  �إىل  خ�صارته، 
كوبا  بن  �لقانونية  غري  �ل�صحنات  من 
�لثو�ر  مثل  منتظم  �صكل  يف  وفلوريد� 
ه��ذه  ول��ك��ن  �أ���ص��رت��ه،  ليعيل  �ل��ك��وب��ي��ن 
�ملغامر�ت �لتي ��صطرته ظروفه �لقا�صية 
�ليها مل متر ب�صالم، فقد كلفته حياته بعد 
�ن فقد يده وقاربه يف تبادل الإطالق �لنار 
جزيرة  �إىل  �لكحول  ي��ه��رب  ك��ان  بينما 
فالذين  وي�صت،  كي  ��صمها  فلوريد�  يف 
�لفاخرة  �ليخوت  �أ�صحاب  هم  ميلكون 
�لفخمة،  و�ل��ف��ي��الت  �ل��ك��ب��رية  و�مل��ع��ام��ل 
�أولئك   . ميلكون  ال  من  ي�صتغلون  �لذين 
ال  قليلة  دوالر�ت  مقابل  يكدحون  �لذين 
�لرمق، وهاهو مورغان  ل�صد  تكاد تكفي 
ليطفئ  وركبتيه  يديه  على  يزحف  �الآن 

ينحني  منهكًا  �صعيفًا  �ل��ق��ارب  حم��رك 
نحو �المام وذر�عه �ملقطوعة ت�صتند �ىل 
�ل��دور�ن  عن  �ملحرك  يتوقف  �لبو�صلة، 
يعد  ف��ل��م  �ل�صجيج،  م��ن  �مل��ك��ان  وي��ه��د�أ 
ي�صمع غري �صوت �رتطام �ملوج بجو�نب 
يتمدد  �ن  �صوى  �مامه  يكن  �لقارب، ومل 
حتت �صعاع �لقمر.. ت�صل زوجة قبل �ن 

�ىل  ي����ن����ق����ل 
ح������ال������ة �مل�����ص��ت�����ص��ف��ى جت��ده  يف 

مات  بانه  �لطبيب  يخربها  ثم  غيبوبة.. 
كان  بانه  له  فت�صهد  كثرية.  معاناة  بعد 
طيبًا جدً� معها، و�صخ�صًا ميكن �العتماد 
عليه. وتقول: مل �كن ��صغل فكري مب�صاألة 

�لنقود، ولكن �الآن ذهب كل �صيء.

فيصل خرتش
 

ت�صتهل رو�ية » كت���اُب دم�صق..حاء �حلب ور�ء �حلرب«، للكاتب هزو�ن �لوز، 
�أحد�ثها و�صردياتها مبقطع من كتاب »معجم �لبلد�ن"لياقوت �حلموي يتحدث 
فيه عن دم�صق:"وجملة �الأمر �أنه مل تو�صف �جلنة ب�صيء �إاّل ويف دم�صق مثله، 
وم���ن �ملح���ال �أن يطل���ب بها �صيء م���ن جليل �أعر�����س �لدنيا ودقيقه���ا �إاّل وهو 

فيها".
�لرو�ي���ة تتحدث عن �ل�صام، وتقول ر�ويتها: »ج�صد و�حد، �أنت، و�أنا، و�صامنا 
�ملدين���ة، و�صام���ك من جمان���ة...«. وتب���د�أ تق�ّس علين���ا �أخبار دم�ص���ق: �ملكان، 
�جلغر�في���ا، �لتاريخ، �لنا����س و�لبي���وت، �ليا�صمن و�حلج���ارة.. ونعرف من 
�حلكاية �أّنه ُفقَد... �أو قتل. وتطوف مع �لذكريات من �صوق �حلميدية.. ف�صوق 
�الأرو�م فالع�صروني���ة، ث���م زقاق �حلكم���ة.. و�إىل �صوق �لن�ص���و�ن، فالقي�صاين 

فاحلرير، و�إىل باب �لربيد ومنه �إىل �لعمارة.
و�لر�وي���ة حتكي عن مهيار �لذي يعم���ل �صحفيًا، يكتب عن �لف�صاد و�ملف�صدين، 
وي�صّل���م ما كتب �إىل رئي�س �لتحرير �لذي يح���ذف وي�صطب ومينع، لكن مهيار 
يظ���ل م�ص���رً� على ن�صر مقالته، وخ���الل ذلك تكون �لر�وية ق���د و�صعت يف من 

�حلكاية كثريً� من �مل�صتالت من كتب ومقاالت، تاريخية وحمدثة.

�إّنه���ا ق�ص���ة حّب �صوفي���ة، تكتبها عا�صقة ملهي���ار �إىل حد �لثمال���ة، �إّنها ال تعرف 
�إن�صان���ًا �آخ���ر غ���ري مهي���ار، �إّنه يح���ب دم�ص���ق، وي�صحي م���ن �أجله���ا.. وكانت 
م�صت���ودع �أ�صر�ره، خازنه �خلا����س، حتى �إذ� دفع مبق���ال �إىل خازن معلومات 
حا�صوبه���ا خوفًا م���ن �أنرْ ي�صيع، و�صّلم���ه �إىل رئي�س �لتحرير �ل���ذي كان يعني 
�لف�صاد، ف�صّلمه �إىل ر�أ�س �آخر، ور�أ�س �آخر �أن�صب خمالبه �ال�صمنتية يف �صامهم 

�لقدمية، ليثّمر �أر�صدته �لتي كانت تتوّرم يومًا بعد يوم.
ف�ص���اد يف ف�صاد، و�ل�صحفي مهيار ال يجد ظهرً� ي�صتند �إليه وهو يو�جه �أبطال 
ه���ذ� �لف�صاد، »�صاأن دفاعك عن �ل�صام �لقدمية �لت���ي ت�صتبيحها وحو�س �أخرى، 
وحو����س حممومة بتدمري ذ�كرتها وهويتها وتاريخه���ا«. �إنها غري �ل�صام �لتي 

نعرف.
ه���ذه �لرو�ي���ة تهج�س ب�صوري���ا، �لوط���ن.. �لدول���ة.. �ملوؤ�ص�ص���ات و�حل�صارة 
و�لتاري���خ و�مل�صتقب���ل. ذلك م���ن �أّول كلمة فيه���ا و�إىل نقطة �لنهاي���ة منها. �إنها 
تنت�صر ل�صوريا، وتوؤكد قيامتها �إىل �حلياة على �لرغم من كّل �لعو��صف �لتي 

تناهبت �لب�صر و�حلجر و�ل�صجر.

يملكون وال يملكون
االنحالل االخالقي ما بين ترف الحياة ودوافع الفقر

الكاتب في سطور

ولد �لكاتب �الأمريكي �أرن�صت همنغو�ي يف 21 متوز عام 1899 مبدينة �وك بارك من ��صرة 
برجو�زي���ة مثقفة.. بد�أ حياته �ل�صحفي���ة يف جريدة )كون�صا�س �صيتي( بعد جتارب حياتية 
�كت�صبه���ا من خالل ن�صاطه �ل�صحفي، �إذ مكنه هذ� �لعمل من تغطية �أحد�ث هامة �ثناء تنقله 
يف �لبل���د�ن �الأوربية.. �ص���ارك يف �حلرب �لعاملية �لثانية، و�نغم���ر �ىل جانب �جلمهورين 
يف �حل���رب �الأهلي���ة �ال�صبانية، وق�صى �صط���رً� طوياًل من حياته يف كوب���ا.. يعد همنغو�ي 
م���ن ��صهر �لرو�ئين �لذي���ن يتمتعون ب�صخ�صية �أدبية نافذة وخي���ال خ�صب وحتليل عميق 
وو�ص���ف دقيق، وكان له �ثر كبري يف �الأدب �لرو�ئ���ي �لعاملي خالل �لن�صف �الأول من �لقرن 
�لع�صري���ن.. عا�س حياة مفعة بالن�صاط �الن�صاين و�لتدف���ق �البد�عي، وحن �ح�س برت�جع 
ذل���ك �لن�ص���اط و�صع ح���دً� حلياته باالنتح���ار.. وهو �حلائز عل���ى جائزة نوبل ل���الآد�ب �صنة 

.1954

كتاُب دمشق.. حاء الحب وراء الحرب

كما يسّخر الوعي من الجسد
لمحات سيرية للكاتبة األميركية سوزان سونتاغ

عن البيان الماراتيه
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

كتابة / أحمد فاضل

�ل�صع���ر و �صرخ���ة �الأمل و�لغ�ص���ب و�لعاطفة 
�مل���كان  جام���ع  وه���و  و�ل�صك���ون.  و�له���دوء 
�ل�صع���ر   خ���دم  عدي���دة  ولق���رون  و�لزم���ان، 
�أك���رث  باعتب���اره  و�ملجتمع���ات  �حل���ركات 
�ل�صع���ور  لتحري���ك  �ال�صتفز�زي���ة  �لعنا�ص���ر 
و�لث���ورة عل���ى �ملاأل���وف، هو حم���ور ثقافتنا 
و�ن���ه لق���ادر �أن يك���ون م���ن �أق���وى �لفن���ون، 
فجمي���ع ه���ذه �ملوحي���ات وتعابريه���ا ميك���ن 
 Poetic �الإنكلي���زي  باملفه���وم  تلخ����س  �أن 
علي���ه  يطل���ق  م���ا  �أو    Experience
بالتجريبي���ة �ل�صعري���ة �لت���ي ميك���ن �أن نب���د�أ 
�ملجموع���ة  نتن���اول  ونح���ن  عنه���ا  �حلدي���ث 
�ل�صعري���ة �خلام�ص���ة لل�صاع���ر �لعر�ق���ي طالل 
�لّغو�ر"�حتف���اء ب�صباحات �صاغرة"�ل�صادرة 
عن د�ر ن�صر بعل يف دم�صق عام 2014 بطبعة 
�أنيق���ة وبلوح���ة ر�ئع���ة وجميلة زي���ن غالفها 
�لفن���ان �ل�ص���وري ر�ئ���د خلي���ل ، هن���ا نتوقف 
للتعري���ف باأحد �لعنا�ص���ر �لرئي�صية  �لد�خلة 
بالتجريبي���ة �ل�صعري���ة ه���ي �حلد�ث���ة حي���ث 
ينتق���ل ه���ذ� �ملفه���وم يف م�صريت���ه �إىل رف�س 
�الأ�ص���كال �لقدمي���ة لل�صع���ر عموم���ا، فال�صع���ر 
يجب �أن ميثل نف�صه �أو ميثل طبيعة وتقلبات 
�ل�صاع���ر كما هو متعارف علي���ه، وحينما منر 
على �لنظريات �الأدبي���ة ومنها �لبنيوية فاإنها 
تاأت���ي يف �لكث���ري م���ن �لت�صاب���ه �مل�ص���رتك لها 
يف �ال�صتغ���ال و�للغ���ة ومل تت���م باأي���ة و��صطة 
�أخ���رى غريه���ا، ولكنه���ا ت�صكل���ت بالكامل من 
تلك �الإجر�ء�ت فنح���ن ال ننظر �إىل �لعامل من 
خالل ق�صي���دة و�حدة  ون�ص���األ بعد ذلك كيف 
كان هذ� �لتمثي���ل لل�صعر �صحيحا �أو كافيا �أو 
منا�صب���ا؟ ولكن �لرتكيز عل���ى �الأجهزة �ملكملة 
له���ا و�ل�صرت�تيجيات د�خ���ل �لن�س نف�صه هو 
�ل���ذي مينح تل���ك �لتجريبي���ة �لت���ي نق�صدها 
وه���ي نف�صه���ا �لت���ي �ص���وف توؤ�ص����س لتقيي���م 
�لوح���دة �جلمالي���ة للق�صيدة وه���ذه �لوحدة 
يبد�أه���ا �ل�صاعر من �ملكان �ل���ذي جنده كثري� 
يف ن�صو�س جمموعته هذه بدء� ببغد�د �لتي 

يقول فيها:
�أما �آن يل 
�أن �أر�ين

ك�صرفة نائية
فاأطل على �صجر

مي�صي �إليِك
وي�صرتد بن يدك

ثياب �ل�صباح
�إىل �أن يقول:

ج�صرك �ملمتد من قلبي 
�إىل ر�صافة �أحالمك

ي�صتعيد ع�صاقه 
يف عيون �ملها

�أما �آن يل
�أن �رفع قبعتي

لزهرة
ت�صري وحدها يف �لطريق

ه���ذ� �ملكان ميكن �أن يتح���ول �إىل �أمل من�صود 
كما يف"�صوق"حيث يقول: 

كلما جئت قريتي
�قتادتني خطاي

�إىل طفل ما ز�ل ينتظرين

خلف �صجرة
منذ خم�صن عام

لكني ال �أر�ه
�لغ���ّو�ر يجول يف �مل���كان يف عدي���د ق�صائده 
منها"حتد"�أو"طفولة"�أو"�صب���اح بعيد"�لتي 
يهديه���ا �إىل �صديقه �لقا�س ف���رج يا�صن نقر�أ 

منها:
�أتذكر....

منذ �صباح
نبتت بن �أ�صابعنا �لكلمات 

ونحن نخ�صب �أرو�حنا باحللم
وبند�ء �الأقا�صي

فيومئ �إلينا �لنهر
كانت حتتفي بنا خطو�تنا

فنغذ كلماتنا يف �صباح طويل 
ق�صيدة"�لنهر"�أو"طفولة"�أو"بالدي" يف  �أو 

�أو"ربي���ع مدمي"�أو"ود�ع"ويعود �إىل بغد�د 
ليقول فيها ثانية:

ملاذ� 
كلما �أ�صرت 

�إىل خريطة �أحالمك
�أيها �لوطن

تاأوهت بغد�د
بن �أ�صابعي 

وغمرين 
دجلة بال�صوؤ�ل 

وحيد� 
�أتاأبط مدينتي

و�أنا �أ�صغي 
كاأن �صو�رعها 
تلحن �أحز�ين

بغ���د�د لي�ص���ت �ملدين���ة �لوحي���دة �لت���ي تعلق 
به���ا قلب �صاعرنا ف���ر�ح يغازلها ت���ارة ويبكي 
عليه���ا ت���ارة �أخ���رى، فق���د �صبقه �صع���ر�ء كرث 
�أحبو� مدنه���م ومدنا �أخرى ز�روها و�فتتنو� 
بجماله���ا وخلدوها يف ق�صائ���د قد تقرتب من 
�ملالح���م، يذكرين بذ�ك �حل���ب و�لهيام و�الأمل 
باخم���ان  �إجنيب���ورج  �لنم�صاوي���ة  �ل�صاع���رة 
�لت���ي كتبت ق�صي���دة عن مدين���ة باري�س �لتي 
ز�رتها قبل �حل���رب �لعاملية �لثانية و�صاهدت 
كي���ف تعر�صت للدمار خالله���ا، هذه �لق�صيدة 
�أ�صح���ت من �أ�صهر �لق�صائد �ملنقولة �إىل �للغة 
�الإنكليزي���ة بعد نهاية �حل���رب، ومع �أننا جند 
يف �أعماله���ا �ل�صعري���ة تقاربا كبري� مع �أعمال 
ريلك���ه  �إال �أنه���ا كانت جترب �أ�ص���كاال جديدة 
يف كتابته���ا م�صتخدم���ة يف �صعره���ا �لقافية 
وجن���د  �حل���ر  �لفن���ي  �الإيق���اع  جان���ب  �إىل 
عندها حبا للمو�صيقى و�لتجريب �للغوي، 
حف���زين �أن �أذكر ذلك ما وجدته يف ق�صيدة 
�ل�صاع���ر �لغّو�ر عن بغ���د�د وكيف يتبارى 
�ل�صع���ر�ء يف حب مث���ل ه���ذه �الأماكن، �أو 
يف ق�صيدة"دم�صق"�أو"خيبة"�أو"�ص���ارع 

�ملتنبي"�لتي نقر�أ منها:
يف �صارع �ملتنبي 

ر�أيت دخان �ل�صعر
يت�صاعد كثيفا

لكن
�أين �لنار

.......
يف �صارع �ملتنبي

مل �أر
غري ق�صائدي

وحدها هي �لتي

ت�صري �إىل جانبي
�ملكان ميكن �أن يكون لدى �ل�صاعر �أثرً� مندر�صًا 
�أو بعي���د جد� عن و�قعنا، لكن���ه يحمل ر�ئحة 
�حلا�صر كم���ا يف ق�صيدته"�ملنتحلون"و�لتي 
يوظ���ف م���ن خالله���ا �مليثولوجي���ا �لعر�قي���ة 
�لغائ���رة يف �لق���دم باأ�صم���اء �أبطاله���ا نبو بال 
�ملتمثل���ة  �مل�صري���ة  �أو  جلجام����س،  نا�ص���ر، 
بفرع���ون، ه���وؤالء جميعا �عتربه���م من �صرق 
جه���د �لرعي���ة وتعبه���ا وه���ي �صرخ���ة بوجه 

�لعبودية و�لظلم كما يقول فيها :
مل يكن فرعون

هو �لذي حمل �أحجار �الأهر�مات
وال نبو بال نا�صر

جاء باأ�صجار �الأرز
ليبني برج بابل

وال جلجام�س
�صمر عن �صاعده

لري�صف �الأحجار
يف �أ�صو�ر �أوروك

�أنهم لي�صو� �إال �صر�ق
ملاآثر �الآخرين

�لذين حملو� بروؤو�صهم �ل�صمو�س
ومنتحلن بطوالت من

م�صى باإقد�مهم �لزمن
هذه �الأمكنة ال تخلو من �صاكنيها لدى �ل�صاعر 
فهو يف عديد ق�صائد جمموعته �ل�صعرية هذه 
ير�صم �صيناريو له���م حيث تتحرك �صخو�صها 
م���ن خالل���ه ليك���ون للم���كان تاأث���ريه �لعاطفي 
يف  و�لنف�ص���ي 

�آن و�ح���د وهو م���ا يف�صر حاجت���ه �أن ال يكون 
وحي���د� يف هذ� �لع���امل كم���ا يف ق�صائد"طفل 

�أنا"�أو"�ل�صهيد"�أو"حلم"�لتي نقر�أ منها:
�أتذكرين؟

يف �ل�صابعة من �أحالمي
كنت �أتاأبط جنومك

و�أم�صي بعيد�
و�أنا �أ�صري �إىل �أنهار

مل �أزل
�أبحث عن �صفاف لها

يف ر�أ�صي
�حلب"�أو"�أن���ت  يف"�أيه���ا  �أو 
لت���ي  � ل" ت�صاوؤ و" �أ حر�ئق" و" �أ �مل�صيء"
حتيلن���ا �إىل م���ا بد�أنا كالمنا ح���ول مو�صوعة 
�لتجريبي���ة �ل�صعرية �لتي وج���د فيها م�صاحة 
رحب���ة لكتابة ق�صي���دة حديث���ة �صاملة بتعبري 
�لدكتور �لباحث �ملغربي حممد برغوت �ملليئة 
باأ�ص���ر�ر �لك�صف و�الكت�ص���اف، و�لتي يتدرج 
مرجعه���ا �ال�صطالحي من  ت. �س �إليوت  �إىل 
�ل�صريالي���ن و�لو�قعي���ن و�لرمزي���ن مكنت 
�ل�صاع���ر �لغّو�ر م���ن تاأ�صي�س لغت���ه �ل�صعرية  

من خاللها �أو كما يقول :
�أي �جلهات �إليك

تو�صلني 
قد �صاع من بن �خلطى

دربي 
و�صيعني

من �أول �خلطو�ت
من �أول �لكلمات

ال فرق بينهما

مت�صينني يف يقظتي
حلما 

ويف و�صني
فر�أيتني وحدي 

�ألوح للغياب
به���ذه �للغ���ة وبه���ذه �لتجريبي���ة ��صتطاع من 
خاللهم���ا �النفت���اح عل���ى �لن����س و�أن يخل���ق 
لن���ا حال���ة جميل���ة وه���ي �النتقال م���ن �لن�س 
�لطوي���ل �إىل �لوم�ص���ة �ل�صعري���ة �لق�ص���رية 
دون �أي �خت���الل ق���د ي�صي���ب �ملعن���ى  كما يف 
نق���ر�أ  ق�صائدي"�لت���ي  يف  ق�صيدة"ت�صرق���ن 

منها:
1    
كلما

تهجيت حبك
زهرة 

زهرة وقلت �إين  و�صلت �إليك
�ت�صعت �أمامي
حقول �ملعاين
وغاب �لطريق

2  
لي�س عندي 

من �ل�صعر ما يكفي
كي �أقول لِك

�أنا �أحبك 
وهن���اك يف ه���ذه �ملجموع���ة �ل�صعري���ة ثم���ة 
ق�صائ���د مكاني���ة يهت���ز له���ا �لوج���د�ن ت�ص���ج 
باملف���رد�ت �لعذب���ة و�ملع���اين �ل�صامي���ة مث���ل 

منها: نقر�أ  "دم�صق"�لتي 
دم�صق 

�أفق حاين بالهوى 
و�خ�صر�ر �ل�صنن

دم�صق �لتي علمتنا 
�إىل قا�صيون �حلنن

دم�صق 
تفتح يف كل يوم

�صباحاتها
�صهقة �ليا�صمن

وم���ن جميل م���ا وجدت���ه يف ه���ذه �ملجموعة 
�ل�صعري���ة ق�صيدت���ان حملت���ا عن���و�ن و�ح���د 
هو"ح���ب"، لكنهم���ا تختلف���ان يف �ملعن���ى مل 
�أج���د مثلهما يف �إي دي���و�ن �صعري �آخر وهي 
�صناعة يحتفظ بها �ل�صاعر كاإحدى مبتكر�ته 

هنا يقول يف �الأوىل:
�أك�صر عروة ذهولك

و�أدخل بهاءك �ملرت�مي
فاأرى حد�ئقك 

تتفتح بن �أ�صابعي 
فيما �صر�هتي

تن�صج يف ثمر يتدىل
يهتف بي

خذين
حان وقت قطايف...

�أما �لثانية �لتي نختتم بها قر�ءتنا ملجموعته 
�ل�صعرية"�حتف���اء ب�صباحات �صاغرة"، يقول 

فيها:
�أحزم طرقاتي 

و�أتعقبك
حتى �أعايل �أحز�نك 

ولي�س يل
غري وجع �لق�صائد 

دليلي �إليك...
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يوسف علوان

يف رو�ي���ة ��صماعي���ل فه���د ��صماعي���ل"يف ظ���ل �لعنقاء 
و�خلّل �لويف"طرح���ت م�صكلة �ل�"ب���دون"يف �لكويت 
–�لب���دون يف �كرثمن دول���ة خليجية ولي�صت ح�صر� 
على �لكويت - وقد حرم �لكثريون من هوؤالء �ملو�طنن 
�لذين ي�صمون )�لو�فدين( ح���ق �ملو�طنة؛ )�جلن�صية( 
و�لهوي���ة �ملدني���ة، مما يف���وت عليهم فر����س �حل�صول 
عل���ى متطلب���ات �حلي���اة �الأ�صا�صي���ة، �لت���ي يتمت���ع بها 
�لكويتيون، كاحل���ق يف �اللتحاق باملد�ر�س �حلكومية 
�ملجاني���ة، و�لرعاي���ة �ل�صحي���ة �ملجانية، وح���ق �لعمل 
بالقط���اع �حلكومي و�مللكية �لعقاري���ة، �إ�صافة لتوثيق 
عق���ود �لزو�ج و�لطالق، و�حلق يف �لتنقل بن �لبلد�ن 
بجو�ز �ل�صف���ر. وهذ� �لتمايز ي�صمل حتى �لذين ولدو� 

يف �لكويت، ومل يعرفو� وطنًا غريه! 
وم���ن خالل عنو�ن �لرو�ية"يف ح�صرة �لعنقاء و�خلل 
�لويف"�ل���ذي ي�ص���ري �ىل ��صتحالة �حل�ص���ول على هذ� 
�حل���ق )�جلن�صي���ة �لكويتي���ة( �ل���ذي رمز ل���ه بالعنقاء، 
معت���رب� �ياه: م���ن �مل�صتحي���الت، �ذ كان �لعرب يعدون 
�مل�صتحي���الت ثالثا:"�لغ���ول و�لعنق���اء و�خل���ّل  ه���ذه 
ِم���يٌّ اَل ُوُج���وَد َل���ُه �إِالَّ  �لويف"و�لعنق���اء ه���و: َطاِئ���ٌر َوهرْ
ِر �الإِنرْ�َص���اِن َوَخَياِل���ِه. وقد و�صف���ه �لعرب يف  ���وُّ يِف َت�صَ
حكاياته���م �نه طائر عظيم يبع���د يف طري�نه، وُي�صَرب 
ب���ه �ملثل يف طل���ب �ملُحال �لذي ال ُين���ال. وكانو� عندما 
يبالغ���ون يف و�ص���ف �ص���يء بامل�صتحي���ل يقول���ون �أنه 
)م���ن ر�بع �مل�صتحي���الت(. ويتكلم )من�ص���ي( �لذي لقبه 
زم���الوؤه يف �مل�ص���رح ب�"�بن �بيه"كناي���ة لعدم ح�صوله 
عل���ى �جلن�صي���ة �لكويتي���ة برغ���م والدت���ه يف �لكويت، 
عن �صع���ي و�لدته من���ذ �صنو�ت طفولت���ه يف �حل�صول 
على �جلن�صية، و�متالكهم ملف���ًا يف �لدو�ئر �ملخت�صة، 
لطل���ب ه���ذه �جلن�صي���ة �لت���ي ��صبح���ت بالن�صب���ة ل���ه 
ولو�لدته"�لعنقاء"�لتي بات �لو�صول �ليها م�صتحيال، 
كذلك روؤية �بنته �لتي حرم منها، منذ �ن رحلت زوجته، 
قب���ل �ن تلدها، م���ع �خوه���ا )�صع���ود( �ىل �صوريا لكي 
حتتف���ظ بها لوحده���ا. و�لزوجة عهود ه���ي �مل�صتحيل 
�لث���اين )�خلل �ل���ويف( �ل���ذي ي�صعب �حل�ص���ول عليه 
يف ه���ذه �اليام فق���د �نقلبت عليه، بع���د �حتالل �لعر�ق 
للكوي���ت ع���ام 1990، و�ختلفت عالقتها ب���ه لكونه من 
�لذي���ن ال يحمل���ون �جلن�صية �لكويتي���ة )�لبدون(. وقد 
�عت���ربت كل �ملقيمن يف �لكويت م�صاهمن يف �حتالل 
بلده���ا! لذلك حرمته من روؤي���ة �بنته، رغم �ن �لكثريين 

م���ن �ملقاومن جلي����س �الحتالل ه���م من فئ���ة �لبدون، 
وق���د قات���ل �لكثريي���ن منه���م و��صت�صه���دو�، وتعر����س 
�لبع����س �الآخ���ر منه���م للتعذي���ب يف �صج���ون �لنظ���ام 
�ل�صد�م���ي يف �لكوي���ت قبل حتريرها! وق���د �تفقت مع 
�صقيقه���ا )�صعود( -�ملتدين �جل�ص���ع �لذي ��صتوىل على 
جميع �م���الك �لعائلة، وحت���ول �ىل و�حد من ��صحاب 
�مل�صاري���ع �ل�صياحي���ة- الجب���ار من�ص���ي عل���ى تطليقها. 
و�صع���ود هو �ل�صب���ب يف �لقاء �لقب����س على من�صي من 
قبل �جه���زة �ملحتل، ب�صبب و�صايت���ه لهذه �الأجهزة عن 
من�صي، بدعوى �تهامه بالعمل مع �ملقاومن �لكويتين 
لالحت���الل. وقد �أجربته هذه �الأجهزة على  �لتطوع يف 
ق���و�ت )�جلي����س �ل�صعبي( مقاب���ل �لتغا�ص���ي عن هذه 
�لتهمة. وبعد �لتحرير �عاد �صعود �لتلفيق على من�صي 
مرة ثانية بانه م���ن �لذين �صاعدو� قو�ت �الحتالل! مع 
�لعل���م �ن �لكثريين من �ملقاوم���ن �لكويتين �صهدو� له 
بالعمل يف �صفوف �ملقاومة. كل ذلك من �جل �ن يجرب 
من�ص���ي على �ملو�فق���ة لتطليق �صقيقته عه���ود! ليت�صنى 
له �ال�صتح���و�ذ على ح�صته���ا يف �الأرث، بالرغم من �ن 
عه���ود تعرف نو�يا �صقيقها �صعود يف �جبارها �لتنازل 
ع���ن ح�صتها من �ل���ورث، مثلما فعل الخته���ا جود؛ "ال 
ي�صتطي���ع �لكتاب���ة عن �الآالم بال�ص���كل �ملقنع �إال من كان 

�الأمل يف نف�صه"-237!
ه���ذه ه���ي مو�صوع���ة �لرو�ي���ة �لت���ي تناوله���ا �لكاتب 
�لكب���ري ��صماعيل فه���د ��صماعيل �لذي ع���رف من خالل 
رو�يات���ه �لتي تزيد على 20 عم���اًل رو�ئيًا، كاتبًا مبدعًا 
كانت ل���ه �لريادة يف نزعة �لتجدي���د يف تقنيات �ل�صرد 
�لعربي من���ذ رو�يته �الوىل »كانت �ل�صماء زرقاء"�لتي 
�عتربت رو�ية ر�ئدة بنزعته���ا �لتجريبية و�بتكار�تها 
�لفني���ة، وقد �ختلفت ��صاليب كتابته لهذه �لرو�يات كٌل 
مبا يالئمه���ا، ففي هذه �لرو�ية �لت���ي جاءت على �صكل 
ر�صائ���ل �و ر�صال���ة البنته �لتي مل يرها �ب���دً�، لتو�صيح 
�ل�ص���ورة �لت���ي يج���وز �ن ي�صوهه���ا �لبع����س عنه، هو 
�ل���ذي مل يع���رف وطنًا غ���ري �لكويت لكن �ق���رب �لنا�س 
ل���ه ينظ���رون �ليه على �ن���ه غريب!"يا زين���ب، منذ عام 
1996م، كن���ِت وقته���ا يف خام�صت���ِك، و�أن���ا �أجاه���دين 
بالكتاب���ة �إلي���ِك، �أ�ص���رُع �أ�ص���ّوُد ع�ص���ر�ت �ل�صفحات ثّم 
�نقل���ب عل���ّي ج���ّر�ء يقين���ي �إيّن يف غفل���ة من���ي �أكت���ب 
بانفع���ال غري مربر، �أ�صرفني عن �لكتابة �صنة �أو �أكرث، 

ريثما يعود توقي للتو��صل بِك"-�س9.
بد�ية �لر�صالة تنُم عن تعلق باأمل معدوم، لكن من خالل 
هذه �لر�صالة يح���اول من�صي �ن يو�صح �الأمور البنته، 
لتتع���رف على �صخ�صية �بيها �حلقيقية، �لتي يتوقع �ن 

يك���ون قد �صوهها �لبع�س؛ خاله���ا �صعود �لذي ال هم له 
�ص���وى �ال�صتيالء على �مو�ل �لعائلة. و�أمها عهود �لتي 
هرب���ت بها �ىل خارج �لكوي���ت بعد حتريرها، وحرمته 
م���ن روؤيته���ا، ب�صب���ب �صي���ق نظرته���ا وتع�صبه���ا �صد 
�الآخرين؛ غري �لكويتين، ومنهم زوجها من�صي! وهذه 
�لر�صائ���ل، لي�س �لغر�س منه���ا �لتو�صيح �ملهم بالن�صبة 
له فقط! ولكن هذه �لر�صائل هي حياته �لتي ال يريد �ن 
ين�صاها:"�أدري���ك يا زينب غري معني���ة بقر�ءة تفا�صيل 
ال متت لِك �و لزمن���ِك ب�صلة بينة، لكنها تفا�صيلي تعيد 
لزمني ذ�ك دفئًا يحفزين �أو��صل")14(.  �لرو�ية كتبت 
بلغ���ة �صل�صة وب�صيط���ة، وبا�صلوب و��ص���ح، كاأنه كتب 
�لرو�ي���ة البنت���ه زينب لذلك ج���اءت �الح���د�ث متتابعة 
ب�ص���ورة و��صح���ة، عك����س م���ا عرف ع���ن ه���ذ� �لكاتب 
�لذي �صم���ي بامل�صاك����س يف كتابات���ه، فاأغل���ب رو�ياته 
يتطل���ب قر�ءته���ا من �لق���ارئ ق���در� كبريً� م���ن �جلهد،  
لال�صتمت���اع و�لتلذذ بها، و�الحاط���ة بجو�نب �صورها 
�ملليئ���ة بزخ���رف �البه���ار �لت���ي يجيدها �لكات���ب. و�نا 
م���ع ر�أي �ال�صت���اذة �لكاتبة و�ل�صاع���رة �لكبرية �صعدية 
مف���ّرح  يف �ملقدم���ة �لت���ي �أ�صُتهلترْ به���ا �لرو�ية  و�لتي 
تق���ول فيها:"�لرو�ية"�صعبة"لي�س على �صعيد �لكتابة 
وحده���ا بل على �صعيد �لقر�ءة، و�أتوقع من �ملتلقي �أن 
يجته���د كثري� يف �صبي���ل ��صتخال�س �ملتع �لر��صبة بن 
نهاي���ات �لف�ص���ول حتمًا")�س 6(، م���ع �ن ��صلوب هذه 
�لرو�ي���ة جاء ب�صيطًا وهي قريب���ة للغة رو�ية �ل�صرية، 
فاحل���دث من خالل �لر�صائل �لت���ي يكتبها من�صي البنته 
ج���اءت مت�صل�صل���ة وب�صيطة ولي����س فيها م���ن ��صاليبه 
�ل�صردي���ة �لتي وجدناها يف رو�يات���ه �الأُخريات. ومع 
ه���ذه �لب�صاط���ة �لت���ي ذكرناه���ا ف���ال نن�ص���ى �ن عنو�ن 
�لرو�ي���ة"يف ح�ص���رة �لعنقاء و�خل���ل �لويف"قد حمل 
�صخري���ة موؤملة م���ن �لو�ق���ع �ل���ذي عا�صت���ه �ل�صخ�صية 
�لرئي�ص���ة يف �لرو�ي���ة )من�ص���ي(! وبينت���ه لن���ا �أحد�ث 
�لرو�ية. و�كيد �ن �ختيار هذ� �لعنو�ن مل يكن �عتباطًا 
و�من���ا ��ص���ارة و��صحة �ر�د بها ه���ذ� �لكاتب �لكبري �ن 
يوؤكد �ن خيبة من�صي يف �حل�صول على �جلن�صية ويف 
��ص���رتد�د �بنته زينب �صت�صتمر وقد �ك���د ��صتمر�ريتها 
�ص���وى  ي�ص���م  مل  �ل���ذي  للرو�ي���ة  �أخ���ري(  )ف�ص���ل  يف 
�صطرين:"ورد يف �صفر �الأحو�ل، �إذ� بلغ �لكالم منتهاه 
حان �أو�ن ما ي�صمى �لقول �لف�صل، هذ� �لف�صل ال حول 
وال ق���ول له، زينب")387(، فه���ذه �لر�صائل �لتي كتبها 
البنت���ه )زينب( جمرد �صكوى ه���و �أعلم بعدم جدو�ها، 
الأن �لذي ي�صكو له من�صي هو مثل حاله"بدون"ال حول 

وال قوة لها!

"الضوء 
والفراشة".. 

جديد الناقد د. 
صالح هويدي

اإلمارات - خاص

عن من�صور�ت د�ئرة �لثقافة و�الإعالم يف �ل�صارقة، 
�صدر للناقد �لعر�ق���ي �ملقيم يف �الإمار�ت د. �صالح 
هويدي كتابه �لنقدي �جلديد:  )�ل�صوء و�لفر��صة: 
مقارب���ات ن�صّية لنماذج من �ل�صع���ر �لعربّي( وهو 
يحت���وي عل���ى در��ص���ات حتليلي���ة معّمق���ة لق�صائد 
متمّي���زة ل�صع���ر�ء من خمتلف �الأقط���ار �لعربية من 
�أمثال: �أديب كم���ال �لدين، خلود �ملعاّل، علي جعفر 
�لع���اّلق، يا�ص���ن ط���ه حافظ، كم���ال ن�ص���اأت، حميد 
قا�ص���م، عمر �صبان���ة، يحيى �لبط���اط، با�صم فر�ت، 
قا�ص���م �صع���ودي،  �صام���ي مهدي، خ���ريي من�صور، 

�صامل �لعوكلي، عبد �لقادر �حل�صني.
�صبق للدكت���ور �صالح هويدي �أن �أ�ص���در 15 كتابًا 
نقدي���ًا م���ن �أهمها:"�لرتمي���ز يف �لف���ن �لق�ص�ص���ي 
�لعر�ق���ي، �لتوظيف �لفني للطبيعة يف �أدب جنيب 
، يف �نتظار �أوروك، حتليل  حمف���وظ، لعبة �لن����سّ
�لن�صو�س �الأدبية، �لنقد �لعربي �حلديث: ق�صاياه 
ومناهج���ه، جب���ل �ل�ص���رد �لعائم."كما ن���ال جائزة 
�أف�ص���ل كت���اب �إمار�ت���ي عل���ى م�صت���وى �لدر��صات 
عام2012. وهو يعمل، �إ�صافة �إىل عمله �الأكادميي 
يف �جلامع���ة �الأمريكية يف �ل�صارق���ة، مديرً� ملجلة 

در��صات �لتي ت�صدر عن �حتاد كتاب �الإمار�ت. 

موحيات المكان والزمان والعاطفة في مجموعة
 الشاعر العراقي طالل الّغوار:

"احتفاء بصباحات شاغرة"

البحث عن المس�تحيل
في "حضرة العنقاء والخّل الوفي"

رصدت روايات إس��اعيل فهد إس��اعيل الكثري م��ن الهموم 
واألزمات التي مرت به��ا مجتمعاتنا العربية، ومثل اغلب كّتاب 
الرواي��ة العرب، ح��اول ان يتكلم عن ه��ذه األزمات من خالل 
تصويرها يف رواياته! واستطاع من خالل هذا الرصد، واساليب 
الرسد املتعددة واملالمئة، ل��كل واحدة من هذه الهموم، ان 
يرتك بصمته الواضحة عىل ساحة القصة والرواية العربية. وقد 
أوىل هذه الهموم، -التي خلقتها االنظمة االس��تبدادية  العربية 
واكتوى بها املواطن العوام ط��وال- أهمية كبرية، وعىل رأس 
ه��ذه القضايا قضية الحري��ات، ومنها حري��ة املواطنة وحرية 
الرأي التي عانت منها اغلب الش��عوب العربية، وكذلك تحسني 
مستوى حياتها املعيش��ية والتعليم واستثار الخريات الكثرية 
الت��ي متتلكها هذه البل��دان، لبناء حياة كرمية تليق باالنس��ان، 
اس��وًة بش��عوب بلدان العامل األخرى. وال نبال��غ اذ نقول؛ ان 
هذه االنظمة، يف اكرث االحيان تكون س��ببا يف استمرار وتفاقم 

هذه االزمات!
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تنوع
�ملكتب���ة مكون���ة م���ن ع���دة �أق�ص���ام، �أ�صهره���ا 
�ملدخل �لذي يتمي���ز بوجود جدر�ن عمودية 
مق�ّصم���ة �إىل ث���الث طبقات، ونو�ف���ذ لت�صليم 
�لكتب، وهو يقود �إىل قاعة �ملطالعة �لقدمية 
وظ���ّل �ملدخل غري مكتمل �لبن���اء حتى �لقرن 
�لع�صري���ن، عندم���ا ج���رى تركي���ب �لو�جه���ة 
�خلارجي���ة ل���ه، وُو�صعت نو�ف���ذ م�صطنعة، 
كم���ا زود �ل�صق���ف بلوحات بري�ص���ة فنان من 

بولونيا هو جاكومو لوليي.
�أم���ا قاع���ة �ملطالعة فه���ي م�صمم���ة على نحو 
�أفق���ي، ومق�ّصم���ة �إىل �صّف���ن م���ن ط���اوالت 
�ملكتب���ات، وه���ي م���ن ت�صميم ماي���كل �أجنلو 
ونفذه���ا جوف���اين باتي�صت���ا دي���ل ت�صنك���وي 

وت�صابينو.
و�ملخطوط���ات  �لقدمي���ة  �لكت���ب  وو�صع���ت 
�لثمينة �أفقيًا، على هذه �ملنا�صد، بعد ترتيبها 
ح�صب مو��صيعها، ولكن هذ� �لرتتيب مل يعد 
موجودً� حاليًا، بعد �أن و�صعت �ملخطوطات 
يف �ملخ���ازن يف �لق���رن �لع�صري���ن، وُنِقل���ت 

يف  �لوطني���ة  �ملكتب���ة  �إىل  �لعتيق���ة  �لكت���ب 
فلورن�صا منذ 1783.

و�ل�صق���ف �خل�صبي للمكتبة ه���و من ت�صميم 
مايكل �أجنلو وم���ن تنفيذ جوفاين باتي�صتا، 
و�أنطونيو دي ماركو دي جان، �أما �الأر�صية 
فم���ن �خل���زف �الأحم���ر و�الأبي����س، وهي من 
ت�صمي���م تريبولو، وكالهما جرى تنفيذه يف 

�لقرن �ل�صاد�س ع�صر.

مخطوطات شرقية
ي�ص���ل ع���دد �ملخطوط���ات �لت���ي حتتف���ظ بها 
�ملكتبة، �إىل م���ا يزيد على 11 �ألف خمطوطة 
ن���ادرة و 4500 كت���اب ق���دمي، وغالبي���ة هذه 
�ملخطوطات تعود �إىل �حل�صارتن �ليونانية 
�إي�صخيليو����س،  كاأعم���ال:  و�لالتيني���ة، 
�أفالطون، �صوفوكلي�س، ديو�ن �صعر برت�ركا 
�ل���ذي كتب���ه بخ���ط ي���ده، جمموع���ة قو�ن���ن 
غو�صتنيان���و، باالإ�صاف���ة �إىل ع���دد هائ���ل من 
�لربدي���ات �لثمين���ة.. وخمطوط���ات �صرقي����ة 

فريدة.
يع����ود �ل�صب����ب يف �حت����و�ء �ملكتب����ة على عدد 

كب����ري من �ملخطوط����ات �ل�صرقي����ة، �إىل �إن�صاء 
ميديتي�ص����ي،  دي  فريدينان����دو  �لكاردين����ال 
�أم����ري فلورن�ص����ا وحاك����م مقاطع����ة تو�صكانا، 
مطبع����ًة للغات �ل�صرقية يف �لع����ام 1584 من 
�أجل طباعة كتٍب باللغات �ل�صامية للدفاع عن 
د �ملذ�ه����ب �مل�صيحية  �ملذه����ب �لكاثوليكي �صّ

�ل�صرقية..
كم����ا جل����اأ �لكاردينال �إىل �ص����ر�ء �ملخطوطات 
�ل�صرقي����ة )عربي����ة، عربية، فار�صي����ة، تركية، 
وكان����ت  وكلد�ني����ة(،.  �صرياني����ة،  قبطي����ة، 
مو�صوع����ات ه����ذه �ملخطوطات تتن����وع بن: 
�لعل����وم، �لفل�صف����ة، �لفلك، �لط����ب، �ل�صيدلة، 
�لهند�ص����ة و�مليكاني����كا، �لريا�صي����ات، �لعلوم 

�لطبيعية.

شروح لدوميتسيو كالديريني
م���ن ب���ن �أه���م �ملخطوط���ات �ملحفوظ���ة يف 
لدوميت�صي���و  �ص���روح  خمطوط���ة  �ملكتب���ة، 
جلوفين���ال  �أعم���ال  ح���ول  كالديرين���ي، 

و�صتاتيو�س و�أوفيد وبروبرتيو�س..
�صم���ن  �الأ�ص���ل  يف  كان���ت  �لت���ي  وه���ي 

ويع���ود  كورفينو����س،  مكتب���ة  مقتني���ات 
تاريخه���ا �إىل �أو�خر �لق���رن �خلام�س ع�صر، 
وت�ص���م جمموعة م���ن �الأعم���ال �لت���ي كتبها 
 ،)1478-1447( كالديرين���ي  دوميت�صي���و 
يف �أو��ص���ط �لق���رن �خلام�س ع�ص���ر، �إذ كان 
باحثًا وو�حدً� م���ن �أفر�د حا�صية �مللك وكان 
ينتم���ي للمذه���ب �الإن�صاين ف�ص���اًل عن كونه 
���اب �ل�ص���روح �الأدبي���ة �ملثريين  م���ن ب���ن ُكَتّ

للجدل"�لفلورن�صية."
خمطوط���ة �لتاري���خ �لع���ام الأ�صي���اء �إ�صبانيا 
�جلدي���دة للق����س برناردين���و دي �صاهاغون 
�ملوج���ودة يف  �لفلورن�صي���ة(،  )�ملخطوط���ة 
�ملكتبة، تعترب من �ملقتنيات �لنادرة �صمنها، 
وهي عبارة عن عمل مو�صوعي يتناول حياة 

و�صري �صعوب و�صط �ملك�صيك وثقافتهم..
ومن تاأليف �لق�س برناردينو دي �صاهاغون 
ر فرن�صي�صكاين  ّ )1499-1590(، وهو ُمب�صِ
و�ص���ل �إىل �ملك�صيك يف ع���ام 1529، �أي بعد 
م���رور ثماني���ة �أع���و�م عل���ى �كتم���ال �لغزو 

�الإ�صباين على يد هرنان كورتي�س.
�آلترْ ِملكّية �ملخطوط���ة �إىل عائلة ميديت�صي، 

قب���ل ع���ام 1588، وهي موج���ودة حاليًا يف 
�ملكتب���ة �للور�ن�صي���ة �مليديت�صي���ة بفلورن�صا 
وتتك���ون م���ن �ثن���ّي ع�ص���ر كتاب���ًا، كل منه���ا 
����س ملو�ص���وع خمتلف، مث���ل: �الآلهة،  خم�صّ
�لن���ذور، �خلر�ف���ات، عل���م �لتنب���وؤ، �لبالغة 
و�لنب���الء،  �ملل���وك  �الأخالقي���ة،  و�لفل�صف���ة 
ونقائ�ص���ه،  ف�صائل���ه  �ل�صع���ب  �لتج���ار، 
�ملك�صي���ك..  غ���زو  �لطبيعي���ة،  �ملخلوق���ات 

وغريها.
ب���د�أ �صاهاغون يف �إجر�ء �أبحاث عن ثقافات 
�ل�صاد����س  �لق���رن  يف  �الأ�صلي���ة  �ل�صع���وب 
ع�صر، متبع���ًا نهج���ًا �عتربه �لعلم���اء ُمقدمة 
لطريقة حديثة يف جم���ال �الأنرثوبولوجيا، 
و��صتغرق���ت عملية كتابة �ملخطوطة باأكملها 
ح���و�يل 30 عامًا و�كتملت يف �لفرتة ما بن 
1575 و1577، بعد ذلك نقل �لق�س رودريغو 
دي �صيكوير�، �ملندوب �لعام للفرن�صي�صكان 
و�أح���د �ملعجب���ن باأعمال �صاهاغ���ون، �لعمل 
�إىل �إ�صباني���ا. كانت �لُكتب �ل�12 للمخطوطة 
مغَلّف���ة يف �أربعة جُمل���د�ت، و�أعيد فيما بعد 

تغليفها يف ثالثة فقط.

مدينة اآللهة
يوجد جملد �ملخطوط���ات �لذي كتبه �لقدي�س 
�أوغ�صطن ويحمل عنو�ن دي �صيفيتاتي َدي، 
�صمن جمموعة بلوتي يف �ملكتبة �للور�ن�صية. 
وه���و ُمغلف باجللد �ملغرب���ي �الأحمر، وَيظهر 
عليه �صعار �لنبال���ة �خلا�س بعائلة ميديت�صي 
يف منت�ص���ف �لغالف �الأمام���ي.. وعند كٍل من 
�أركان���ه، كما توجد به �صفح���ة مزخرفة وعدد 

من �حلروف �الأوىل �لكبرية �ملزخرفة.
�أوغ�صط���ن  �لقدي����س  �أن  �إىل  هن���ا  وي�ص���ار 
م���ن  �أك���رث  �أَلّ���ف   )430–354( �لهيب���وين 
100 عم���ٍل. وكان �الأ�صه���ر م���ن بينه���ا كتاباه 
و)دي  )�عرت�ف���ات(  )كونفي�صيوني����س(: 
�صيفيتاتي َدي(. و�صرع �أوغ�صطن بكتابه )دي 
�صيفيتاتي َدي( يف دح�س �دعاء �لوثنين باأن 
نهب روما على كان �أيدي �لقوطين �لغربين 
ع���ام 410، وه���و �أح���د �الأح���د�ث �لت���ي هزت 
�لعامل �لروماين بعم���ق، وكان نتيجًة ِلظهور 

�مل�صيحية"بلوتي."
�ل���ذي  ه���ذ�  �ملخطوط���ات  جمل���د  يوج���د 
�ص���و  فريجينيبو����س  )دي  عن���و�ن  يحم���ل 

�لع���ذر�و�ت  فاري���ا(: )يف  �أوِب���ر�  بوتيو����س 
و�أعم���ال �أخ���رى(، للقدي�س �أم���ربوز )حو�يل 
340−397( - �صم���ن جمموع���ة بلوت���ي يف 

�ملكتبة �للور�ن�صية.
وُغِل���ف �لكتاب باجلل���د �الأحمر �ملُمي���ز لعائلة 
�الأوىل  ب�صفحت���ه  يتمي���ز  كم���ا  ميديت�ص���ي، 
ذه���ا ماّتيو  ذ�ت �لزخ���ارف �جلميل���ة �لت���ي نَفّ
يف  �لن�ص���خ  بيان���ات  وُتعط���ي  ميالن���و،  د� 
�ل�صفح���ة �الأخرية ��صم �لنا�ص���خ »مارتينو�س 
�لكت���اب  ��صتكم���ال  �أنطونيو�س"وتاري���خ 

حو�يل منت�صف ت�صرين �الول 1489.
وتناق����س �ملخطوط���ة ب�صكل خا����س، جمهور 
�ملجتمع �مل�صيحي يف ميالن و�صمال �إيطاليا: 
�لعذر�و�ت و�الأر�م���ل و�لرهبان و�لق�صاو�صة 
�ملكر�ص���ون. وكانت حتث �لبالغ���ن على ترك 

�لوثنية �لرومانية و�عتناق �مل�صيحية.

المجلد األول
ميث���ل هذ� �ملجلد ج���زء� من �لكت���اب �ملقد�س، 
ن���ا م���ن ثالث���ة جمل���د�ت، �أمر مل���ك �ملجر  ُمكَوّ
 ،)1490–1443( كورفينو����س  ماثيا����س 
باإعد�ده يف �إيطاليا ملكتبته. ون�صخ �أنطونيو 

�صينيبالدي �أو تلمي���ذه �ألي�صاندرو فري�ز�نو، 
�ملخطوط���ات عل���ى �الأرج���ح يف �لف���رتة ب���ن 
ب���ت �لزخارف الأتافانِت  1489–1490، وُن�صِ

�أتافانتي.
ومل ُت�صتكم���ل �ملجل���د�ت �لثالث���ة، عل���ى �الأقل 
فيم���ا يتعلق بالزخارف. وعن���د وفاة ماثيا�س 
كورفينو����س، �أدرج لورين���زو دي ميديت�صي، 
�ملع���روف با�صم لورين���زو مانيفيك���و، �لكتب 
يف جمموعة ميديت�صي. ويحتوي هذ� �ملجلد 
عل���ى �لعه���د �لق���دمي يف ترجمت���ه �لالتيني���ة 

للقدي�س جريوم"�لفولغاتا."

3 مجلدات
وتت�صم���ن �ملكتبة جملد »مز�مري د�وود"وهو 
ن من  �ملجل���د �لثالث من �لكتاب �ملقد����س �ملُكَوّ
ثالثة جملد�ت، ويحت���وي على �لعهد �جلديد 
كام���اًل، م�صبوق���ًا مبز�م���ري د�وود ومقدمتن 
ل�صف���ر �الأمثال ل�صليم���ان، بالرتجمة �لالتينية 

للقدي�س جريوم"�لفولغاتا."

خمسة كتب لألحكام
�صم����ن  �أي�ص����ًا  �ملخطوط����ات  ه����ذه  توج����د 

جمموع����ة بلوتي، وهي عب����ارة عن جمموعة 
م����ن �لن�صو�س �ملتعلق����ة بالكني�صة �مل�صيحية 
يف �إ�صبانيا �لقوطية �لغربية، ووفقًا ملا ُي�صار 
ذ �ملجلد يف �الأ�صل  �إليه يف بيانات �لن�صخ، ُنِفّ
م����ن �أج����ل مل����ك �ملج����ر ماثيا�����س كورفينو�س 

.1490–1443
وه���و يحت���وي عل���ى �صنتنتي���اروم لي���ربي 
لتاي���و  لالأح���كام(  كت���ب  )خم�ص���ة  ِونرْك���ي  كرْ
�صاموي���ل، متبوع���ًة مبجموعة م���ن كتابات 
�آباء �لكني�صة �ختاره���ا �أي�صيدور �الإ�صبيلي، 
باالإ�صاف���ة �إىل ر�صالة من كرييكو�س، �أ�صقف 
بر�صلون���ة ث���م تولي���دو، موجه���ة �إىل تاي���و 

�صامويل.
وال ُيع���رف �إال �لقلي���ل ع���ن تاي���و �صاموي���ل، 
�صوى �أن���ه كان �أ�صقف���ًا ل�صرق�صط���ة من 651 
�إىل 683. ويتن���اول يف ه���ذ� �ملجل���د، وه���و 
�لعم���ل �لوحيد �ملعروف ل���ه، تعاليم �لقدي�س 
�أوغ�صط���ن و�لقدي����س غريغ���وري �لعظي���م. 
وكان �لقدي�س �أي�صي���دور �الإ�صبيلي )حو�يل 
560–636( فقيه���ًا وعامل اله���وت، و�عُترِب 

�آخر �آباء �لكني�صة �لالتينية �لعظام.

سلسلة حوارات
حتت���وي خمطوط���ات »�صبع���ة كتب ع���ن عيد 
�الإل���ه �صات���ورن« يف �ملكتب���ة، عل���ى �لن����س 
للكات���ب  �صات���ورن،  �الإل���ه  ل�عي���د  �لكام���ل 
يف  عا����س  �ل���ذي  ماكروبيو����س،  �لالتين���ي 
�لقرن �لر�بع، ويتخ���ذ �لعمل �صورة �صل�صلة 
م���ن �حل���و�ر�ت ب���ن رج���ال متعلم���ن �أثناء 
وليم���ة خيالية يتناق�ص���ون �أثناءها يف �الآثار 
و�لتاري���خ و�الأدب و�الأ�صاط���ري وغريه���ا من 
�ملو�صوع���ات. ون�ص���خ عل���ى �الأرج���ح �أح���د 
�لنا�صخن �ملنتم���ن لد�ئرة نا�صخي برناردو 
نوت�ص���ي يف فلورن�صا هذه �ملخطوطة. وهي 
تنظم كتب ماكروبيو�س �ل�صبعة �الأ�صلية يف 

خم�صة كتب.

تاريخ روما
�الإ�صكن���دري  الأبيانو����س  هي�صتوري���ا  ُيع���د 
)ح���و�يل 90−160(، �ص���ردً� لتاري���خ روم���ا 
يف �لفرتة ب���ن �لقرن �ل�صاد����س قبل �مليالد، 
وحت���ى �لقرن �لثاين �ملي���الدي، وهو ترجمة 
من �لن�س �ليون���اين �الأ�صلي �إىل �لالتينية، 
ديت�صيمربي���و  كاندي���دو  ب���ري  �أجنزه���ا 
)1399−1477(، باأم���ر من �لبابا نيكوال�س 

�خلام�س 1455−1397.
هي���الري  كارولو����س  �لنا�ص���خ  وي�ص���ري 
�أن  �إىل  �لن�ص���خ،  بيان���ات  يف  فاتاريو����س 
�ملخطوط���ة كان���ت ُمع���دة يف �الأ�ص���ل ملكتب���ة 
�مللك ماثيا�س كورفينو�س )1443–1490(، 
وبع���د وفات���ه، ج���رى ��صتكمال �ملجل���د باأمر 

م���ن �لباب���ا لي���و �لعا�ص���ر )1521−1475(، 
ذه���ا �صتوديو  م���ع �إ�صافة �لزخ���ارف �لتي نَفّ

�أتافانِت �أتافانتي.
ثالثة كتب عن الحياة وأحوال 

الناس وأسرار الطبيعة
كان مار�صيلي���و فيت�صينو )1499−1433(، 
فيل�صوف���ًا �إيطالي���ًا من ع�ص���ر �لنه�صة وعامل 
الهوت وق�صي�صًا وطبيب���ًا، ��صُتِهر برتجماته 
تت�صم���ن  �أفالط���ون.  الأعم���ال  وتف�صري�ت���ه 
قائم���ة �أهم كتاباته �الأ�صلية، و�لتي حتتويها 
�ملكتب���ة: تيولوجي���ا بالتوني���كا- وه���و علم 
�لالهوت �الأفالط���وين، ليبري دي كري�صتيانا 
�لديان���ة  ع���ن  كت���اب  وه���و   - ريليجي���ون 

�مل�صيحية.
�حلي���اة  )ع���ن  هي:كت���اب  �لثالث���ة  �لكت���ب 
�ل�صحي���ة( -ويهدف �إىل م�صاع���دة �لباحثن 
م���ن �أجل �حل�ص���ول عل���ى حي���اة �صحية من 
خ���الل �لنظ���ام �لغذ�ئي و�لع���اد�ت �ل�صليمة، 
عل���ى  يرك���ز  �ملدي���دة(-  عن)�حلي���اة  و�آخ���ر 
توف���ري ن�صائ���ح مماثل���ة لكبار �ل�ص���ن، بينما 
عن���و�ن �لثالث"�حل�ص���ول عل���ى �حلي���اة من 

�ل�صماو�ت."
عمل���ن  �ملخطوط���ات  جمل���د  يت�صم���ن  كم���ا 
فل�صفي���ن: )دفاع ع���ن �لطب و�لفل���ك وحياة 
�لدني���ا وحتى �ملجو�س �لذي���ن حيو� �مل�صيح 
عند والدته( و"خط���اب على �صالمة و�صكينة 

�لروح �لالزمة للحياة."

"ف��ي الطب"..رحلة مخطوط 

يصنف األعرق عالميًا
كان كورنيليو����س �أولو�س �صيل�صيو�س كاتبًا 
روماني���ًا يف �لعلوم �لطبي���ة يف �لقرن �الأول 
وهو موؤل���ف دي ميدي�صينا )يف �لطب( �لذي 
تت�صمن���ه �ملكتب���ة، وُيع���د �أحد �أه���م �الأبحاث 

�لطبية يف �أو�خر �لع�صور �لقدمية.
�لرتتي���ب �ملو�صوع���ي للعمل يتب���ع �لتق�صيم 
�لثالث���ي للطب يف ذلك �لوق���ت، وفقًا ملا �أقره 
�أبق���ر�ط و�أل�صيبياد�س، وه���ي �لتغذية وعلم 
�ل�صيدل���ة و�جلر�ح���ة، كم���ا ُيظِه���ر م�صتوى 

مميزً� يف �ملعرفة �لطبية بالن�صبة لوقته.
�ملوج���ود  ه���ذ�،  �ملخطوط���ات  جمل���د  ���َل  تنَقّ
�صمن جمموعة بلوت���ي باملكتبة �للور�ن�صية 
�مليديت�صي���ة يف فلورن�ص���ا ب���ن �لعدي���د م���ن 
�ملالكن، فرمب���ا كان يف �لبد�ية �صمن مكتبة 
 ،)1490−1412( ت���ي  ّ �صا�صِ فر�ن�صي�صك���و 
�ل���ذي كان �أحد �أع�صاء عائل���ة ثرية من جتار 
ث���م  ميديت�ص���ي.  لعائل���ة  فلورن�ص���ا ووكي���اًل 
�أ�صب���ح ج���زءً� من مكتبة ملك �ملج���ر ماثيا�س 

كورفينو�س 1443–1490.

خزانة معارف عصر النهضة
 تصاميم كالسيكية تضفي على مبنى المكتبة رونقا مختلفًا

المكتبة اللورنسية..

املكتبة اللورنس��ية، جزء من تاريخ وحضارة مدينة 
فلورنس��ا اإليطالية، فهي تتجاوز كونها مكانًا لحفظ 
الكت��ب لتتحول إىل من��ارة عملت ع��ىل نرش ضوء 
املعرفة بني الناس، منذ عه��د النهضة وحتى يومنا 

الجاري.
وتصن��ف املكتب��ة اللورنس��ّية، كتحف��ة معاري��ة 
ألسطورة الفن مايكل أنجلو أبرز فّناين عرص النهضة 
حي��ث كلف بتصميمه��ا وتنفيذها من قب��ل كليمنت 

الس��ابع، وعمل أنجلو يف ه��ذا املرشوع نحو عرش 
ف عمله مبوت البابا الذي كّلفه  سنوات، ومن ثم توقَّ

به، وبفعل مغادرته هو نفسه مدينة فلورنسا..
وم��ن ثم عاد إلنه��اء العمل بها مج��ددًا عقب عدة 
سنوات وجرى االنتهاء من عمليات البناء سنة 1571، 
ويف العام نفسه، أصدر كوزميو األول دي ميتيش، 
أّول حاك��م ملقاطعة توس��كانا، ق��رارًا بفتح أبواب 

املكتبة للجمهور، وتحويلها مكتبة عامة.
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